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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
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-
dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut

KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka

Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ

W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej

Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:

ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300

Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Proboszcz Parafii Narodzenia NMP

Wydzia³ Kultury

serdecznie zapraszaj¹

- 15 sierpnia (niedziela) godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
na koncert w 90. rocznicê Bitwy Warszawskiej
w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia

pod dyrekcj¹ Wies³awa Jelenia,
Koœció³ Narodzenia NMP, ul. Klasyków 21/23.

Wstêp wolny.

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

Ksiêdza Henryka Zielaka

serdecznie przepraszamy

i ¿yczymy Mu 200 lat

w zdrowiu i pomyœlnoœci.

brzegiem i w komorach, w któ-
rych powstaj¹ fundamenty
podpór nurtowych. Zd¹¿ono
ze wschodni¹ podpor¹ – zo-
sta³a zabetonowana, zanim
nadesz³a kolejna wysoka fala.
Roœnie wiadukt stanowi¹cy
przed³u¿enie ulicy Farysa,
betonowane s¹ kolejne jego
fragmenty. Widoczne s¹ ju¿
œciany wiaduktu tramwajowe-
go, niebawem powstanie bra-
kuj¹cy odcinek wschodniej
jezdni Wis³ostrady, zasypano
ju¿ fragment ulicy Prozy, bie-
gn¹cy pod arteri¹. Równocze-
œnie trwaj¹ prace przy wiaduk-
cie, po którym bêdzie bieg³a
wschodnia jezdnia Mary-
monckiej. Tymczasowo ruch
Marymonck¹ odbywa siê na
nowo wybudowanym wiaduk-
cie, po którym docelowo bê-
dzie bieg³a zachodnia jezdnia
Marymonckiej. Dawna Mary-
moncka jest wy³¹czona z ru-
chu, dziêki temu mo¿liwe by³o
rozebranie do koñca starego
wiaduktu nad torowiskiem
tramwajowym.

Od koñca lipca samocho-
dy jad¹ce w kierunku Legio-

Sierpniowy raport
z Mostu Pó³nocnego

Wysoka fala na Wiœle wy-
stêpuje niemal przez ca³e te-
goroczne lato. Tak jest i w
sierpniu. Znów trzeba by³o
wstrzymaæ prace nad samym

Unijne œrodki na budowê Mostu Pó³nocnego w kwocie
374,6 mln z³ ju¿ s¹. Dofinansowanie sta³o siê faktem -
4 sierpnia uroczyœcie podpisano umowê. Tymczasem
na budowie - od czasu naszej ostatniej wizyty na pocz¹tku
lipca - sporo nowoœci.

30 lipca odby³o siê uroczy-
ste spotkanie przy ul. Brze-
skiej 24, w miejscu zdobycia
praskiej PASTY.

1 sierpnia przy Reducie
Bródnowskiej  przypomniano
walki o warsztaty kolejowe
przy ul. Jab³onowskiej, Dwo-
rzec Warszawa Praga, mosty
na Kanale Bródnowskim. Z
ul. Odrow¹¿a posz³y dwukrot-
ne ataki na koszary przy ul.
11 Listopada. Po starciach
uzbrojonych grup ¿o³nierzy,
zd¹¿aj¹cych do miejsc kon-
centracji, z niemieckimi patro-
lami na terenie lewobrze¿nej
Warszawy, wybuch Powsta-

Œladami Powstania
Warszawskiego

Uroczystoœci 66. rocznicy Powstania Warszawskiego
rozpoczê³y siê na Pradze 3 czerwca, od z³o¿enia kwiatów
przed tablicami ¯o³nierzy 6-XXVI Obwodu Armii Krajowej
i trzech komendantów Obwodu.

nia  przesta³ byæ dla Niemców
zaskoczeniem.

Wobec wielokrotnej prze-
wagi oddzia³ów niemieckich

nad oddzia³ami powstañczy-

O godz. 17.30 w Galerii
Konferencyjnej Urzêdu przy
ul. Ks. Jerzego K³opotow-
skiego 15 rozpocznie siê
wernisa¿ wystawy dokumen-
talnej „Rok 1920 na prawym
brzegu Warszawy”, której
autorem jest Pawe³ Elsztein.
Zas³u¿ony dla stolicy, a
szczególnie dla Pragi, dzien-

Praga o roku 1920
13 sierpnia Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc zaprasza na

uroczystoœci, zwi¹zane z 90. rocznic¹ Bitwy Warszawskiej,
zwanej „cudem nad Wis³¹”.

nikarz i fotografik prezentuje
zdjêcia, reprodukcje, grafikê,
malarstwo, dokumenty, wy-
cinki prasowe oraz relacje
œwiadków wydarzeñ. Wysta-
wa bêdzie czynna do koñca
wrzeœnia.

O godz. 18.30 nast¹pi od-
s³oniêcie tablicy pami¹tkowej

Nie pomog³y protesty spo-
³eczników i mieszkañców
Pragi, nie pomog³o tak¿e do-
rêczenie decyzji konserwato-
ra zabytków z nakazem
wstrzymania prac. W³aœciciel
terenu, firma Budrem z Ostro-
wa Wielkopolskiego, otrzy-
ma³ od nadzoru budowlane-
go pozwolenie na rozbiórkê.
Uzasadnieniem by³o zagro-
¿enie bezpieczeñstwa ludzi.

Parowozownia pochodz¹-
ca z lat 60. XIX wieku by³a
jednym z najstarszych obiek-

tów architektury kolejowej w
Warszawie. Znawcy zabyt-
ków zwracali uwagê zw³asz-
cza na niepowtarzaln¹ kon-
strukcjê s³upów oraz wiêŸby
dachowej.

Po zburzeniu hali Zespó³
Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy „ZOK” zorganizo-
wa³ pikietê na Placu Banko-
wym, domagaj¹c siê od wo-
jewody usuniêcia ze stanowi-
ska Jaromira Grabowskiego,
odpowiedzialnego za wyda-
nie pozwolenia na rozbiórkê.

W piœmie do wojewody sy-
gnowanym przez ZOK oraz
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-
skich spo³ecznicy zauwa¿aj¹,
¿e pogorszenie siê stanu
technicznego pozosta³oœci
budynku inspekcja budowla-
na stwierdzi³a jeszcze w paŸ-
dzierniku 2009 roku, jednak
decyzjê o rozbiórce na wnio-
sek inwestora wydano w mo-
mencie, kiedy wiadomo by³o,
¿e Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
bêdzie siê odwo³ywaæ od
wyroku s¹du. Sam wyrok
Wojewódzkiego S¹du Admi-

Parowozownia zniszczona
Sta³o siê najgorsze: w sobotê 26 lipca rano na teren

obiektu przy ul. Wileñskiej 14 wjecha³y buldo¿ery, które
do koñca zburzy³y budynek XIX-wiecznej parowozowni.
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Dbamy o interesy lokalne i
potrafimy do swoich racji
przekonaæ te¿ radnych sto-
³ecznych. Bowiem bez  takie-
go poparcia w obecnej struk-
turze warszawskiego samo-
rz¹du nie da siê niczego za-
³atwiæ. Byæ mo¿e, ³atwiej nam
przekonaæ do naszych racji
radnych z w³asnej partii, ale
nie widzê w tym nic z³ego.
Bez reprezentacji w radzie
miasta  trudno dziœ myœleæ o
skutecznym zarz¹dzaniu
dzielnic¹.

¯eby uzyskaæ coœ dla Bia-
³o³êki, po prostu trzeba zapo-
znaæ sto³ecznych radnych z
problemami dzielnicy i prze-
konaæ ich do naszych racji, co
ca³y czas robiê. Najœwie¿-
szym przyk³adem takich sku-
tecznych dzia³añ jest sprawa
zakupu nieruchomoœci przy
ul. Liczyd³o, w której mieœci
siê przedszkole. Dwa razy
sprawa tej placówki stawa³a
na sesji Rady Warszawy i
zawsze sto³eczni rajcy przy-
chylali siê do naszych wnio-
sków czy choæby rozwi¹zañ
problemu mostu w rejonie ul.
Kobia³ka.

Niekontrolowany

rozwój dzielnicy

zawdziêczamy

poprzednikom
Bia³o³êka rozwija siê dzisiaj

dynamicznie, niestety ci¹gle
zmagamy siê z nadrabianiem
zaleg³oœci z lat poprzednich.
To lata zaniedbañ w zakresie
budowy dróg, wodoci¹gów,
kanalizacji odczuwaj¹ obec-
ni mieszkañcy. My - choæ in-
westujemy sporo, od czte-
rech lat bud¿et inwestycyjny
dzielnicy oscyluje wokó³ 50
mln z³ i te pieni¹dze przek³a-
daj¹ siê na konkretne szko³y,
przedszkola, obiekty sporto-
we - to ci¹gle zbyt ma³o w sto-
sunku do potrzeb mieszkañ-
ców. A wydajemy tyle, na ile
pozwalaj¹ mo¿liwoœci nasze-
go bud¿etu. W 2008 r. wyda-
liœmy na inwestycje rekor-
dow¹ sumê ok. 65 mln z³,
podczas gdy nasi poprzedni-
cy w 2003 r. wydali na ten
sam cel 2 mln z³.

Trudno wiec zgodziæ siê z
twierdzeniem Jerzego Smo-
czyñskiego, by³ego burmi-
strza Bia³o³êki, ¿e kiedyœ in-
westowano wiêcej ni¿ teraz.
Panie Burmistrzu, to w³aœnie
teraz jak grzyby po deszczu
wyrastaj¹ nowe inwestycje (6
szkó³, 3 przedszkola, ¿³obek
itd.), tylko przez lata zanie-
dbañ, które Pan nazywa la-
tami œwietnoœci samorz¹du,
ci¹gle w Bia³o³êce brakuje
infrastruktury. Przypomnê tyl-
ko, ¿e to za czasów gminy
Bia³o³êka wydano pierwsze
pozwolenia na budowê osie-
dla Derby w szczerym polu,

bez dróg dojazdowych, bez
publicznych przedszkoli w
okolicy, nie ¿¹daj¹c od dewe-
loperów budowy infrastruktu-
ry. My dzisiaj staramy siê na-
prawiæ te b³êdy. To dopiero od
dwóch lat mieszkañcy tego
osiedla maj¹ dostêp do ko-
munikacji miejskiej, od wrze-
œnia ub. r. w tym rejonie funk-
cjonuje publiczne przedszko-
le. A my modernizujemy oko-
liczne szko³y tak, ¿eby by³y
w stanie pomieœciæ dzieci z
os. Derby.

To koalicjant by³ego burmi-
strza zdecydowa³ o moderni-
zacji Oczyszczalni Œcieków
„Czajka”, a Pan nie zrobi³ nic,
by w zamian za uci¹¿liwoœæ
z tego tytu³u cokolwiek mia-
sto Bia³o³êce zaoferowa³o.

Mo¿na stale narzekaæ i
protestowaæ. Tylko czy od
tego przybywa dróg, parków,
boisk? Zapomnia³ Pan bur-
mistrz, ¿e 2006 rok zweryfi-
kowa³ dzia³alnoœæ poprzed-
nich w³adz. Mieszkañcy ja-
sno wypowiedzieli siê g³osu-
j¹c w ostatnich wyborach sa-
morz¹dowych. Teraz lokalna
spo³ecznoœæ oczekuje roz-
woju nowoczesnej dzielnicy
z bogat¹ ofert¹ programow¹
we wszystkich dziedzinach
¿ycia. Dzielnicy, w której za-
panuje ³ad architektoniczny
w miejsce chaosu (budowa-
nia blaszaków przy g³ów-
nych ulicach).

Marywilska 44
Przypominam: jeszcze

dwa lata temu Marywilska 44
kojarzona by³a tylko ze sk³a-
dowiskiem odpadów i szczu-
rami. Miejsce to straszy³o
szkieletami podpór pozosta-
³ych po suwnicach i przypo-
mina³o krajobraz po wybuchu
nuklearnym. Po wielu latach
zaniedbañ, na Marywilskiej
44 roœnie prywatna inwesty-
cja, powstaj¹ nowoczesne
hale kupieckie. Zmodernizo-
waliœmy ulicê P³ytow¹, w pla-
nach miasta s¹ modernizacje
kolejnych ulic. Dziêki tej inwe-
stycji w plany inwestycyjne
miasta uda³o wpisaæ siê mo-
dernizacjê ulicy Marywilskiej
i Modliñskiej. Ju¿ ruszy³a
SKM-ka na trasie Legionowo
- Warszawa Gdañska, któr¹
bêdzie mo¿na dojechaæ w
pobli¿e hal kupieckich. Ca³y
czas walczymy o przywróce-
nie do miejskiego planu inwe-
stycyjnego modernizacji ul.
P³ochociñskiej, a musimy za-
znaczyæ, ¿e kryzys ekono-
miczny pozbawi³ Warszawê
ponad 2 mld z³otych wp³ywów
rocznie.

Budowa

dróg i szkó³
Od 2007 r. objêliœmy pla-

nem modernizacji niemal
wszystkie szko³y na Bia³o³ê-
ce. Wybudowaliœmy nowe

placówki oœwiatowe i planu-
jemy budowê kolejnych. W tej
chwili potrzeba nam ok. 5
nowych szkó³ i przedszkoli.
Gdyby zaplanowali i wybudo-
wali je poprzednicy, dzisiaj nie
mielibyœmy problemu z bra-
kiem miejsc w przedszkolach
i przepe³nieniem w szko³ach.
Skoro, jak twierdzi by³y bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski, kie-
dyœ by³o ³atwiej inwestowaæ,
to dlaczego tego nie zrobio-
no? Dzisiaj nie jesteœmy w
stanie, w ci¹gu jednej kaden-
cji, nadrobiæ zaleg³oœci.

W infrastrukturze  szuka-
my alternatywnych rozwi¹-
zañ, zastanawialiœmy siê
nad organizacj¹ dowozu
dzieci do innych dzielnic, ale
na to nie zgodzili siê rodzi-
ce. Szukamy wiêc dalej, roz-
mawiamy z prywatnymi in-
westorami o realizacji placó-
wek w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Budujemy te¿ drogi. Uda³o
siê w koñcu wybudowaæ uli-
ce, m.in. Nowodworsk¹, He-
mara, przebudowaliœmy ulicê
Juranda ze Spychowa tak,
aby móg³ ni¹ jeŸdziæ autobus.
Dziêki wspó³pracy z dewelo-
perami powsta³a ul. Magicz-
na, planujemy kolejne takie
realizacje w porozumieniu z
inwestorami prywatnymi.
Skoro buduj¹ osiedla, to na
nich spoczywa obowi¹zek
budowy dróg dojazdowych do
nowych osiedli. Wynika on z
art. 16 ustawy o drogach pu-
blicznych (Art. 16. 1. Budowa
lub przebudowa dróg publicz-
nych spowodowana inwe-
stycj¹ niedrogow¹ nale¿y do
inwestora tego przedsiêwziê-
cia.). Konsekwentnie od 2007
r. prowadzimy rozmowy z
deweloperami buduj¹cymi
nowe osiedla na terenie dziel-
nicy, przekonuj¹c ich do bu-
dowy infrastruktury w rejonie
ich osiedli i jeszcze ¿aden z
nich nie wycofa³ siê z inwe-
stowania w Bia³o³êce. To
dziêki deweloperom uda³o siê
skanalizowaæ spor¹ czêœæ
wschodniej Bia³o³êki. Jeœli
samorz¹du nie staæ na takie
inwestycje, trzeba anga¿o-
waæ kapita³ zewnêtrzny.

Przypomnê, ¿e ze wspo-
mnianej ustawy o drogach
mo¿na korzystaæ od 1985 r.
Jak skuteczne by³y poprzed-
nie lokalne w³adze, niech
œwiadczy choæby fakt, ¿e ¿ad-
nej strategicznej inwestycji
nie uda³o siê w poprzednich
latach zrealizowaæ. Wszystko
zosta³o w sferze obiecanek.
By³a Rada przyjê³a kilka
uchwa³ oprotestowuj¹cych
inwestycje miasta na terenie
Bia³o³êki. Co na tym zyska-
³a? 40 tys. z³ na inwestycje
miejskie w dzielnicy 2003 r.
Przypomnê, ¿e rok wczeœniej
by³y burmistrz zwróci³ miastu
42 mln z³ niewykorzystanych

œrodków inwestycyjnych. To
równowartoœæ 2 nowych
szkó³, których dziœ tak bardzo
brakuje. Trudno te¿ zrozu-
mieæ, dlaczego gospodarz
dzielnicy pozwoli³ na prowa-
dzenie  nielegalnej gospodar-
ki odpadami (od 2005 r. funk-
cjonowa³a na terenie dzielni-
cy uci¹¿liwa kompostownia
odpadów zlikwidowana prze-
ze mnie w 2007 r.), funkcjo-
nowanie sk³adowisk m.in.
tzw. ekologicznego œniegu z
ca³ej Warszawy.

Plany miejscowe
Bia³o³êka to dzielnica w

30% pokryta planami miej-
scowymi. Laikowi mo¿e wy-
dawaæ siê ¿e to ma³o, ale w
Warszawie jest to jeden z
najwy¿szych wskaŸników. Od
2007 r. pracujemy nad kilku-
nastoma planami, poprawia-
my te¿ te stare, które zawie-
ra³y powa¿ne b³êdy: m.in. na
podstawie jednego z planów
przyjêtego w minionych la-
tach w rejonie piêknego osie-
dla Winnica, o niskiej zabu-
dowie, mia³y powstaæ dwu-
dziestopiêtrowe wie¿owce,
bowiem z planu miejscowe-
go znikn¹³ zapis o ogranicze-
niu wysokoœci budynków. To
nie jedyna scheda po po-
przednikach. W rejonie
wschodniej Bia³o³êki nie ma
zaplanowanych parków ani
publicznych miejsc wypo-
czynku. Od pocz¹tku kaden-
cji próbujemy to zmieniæ.

Niestety, konsekwencje
braku perspektywicznego
patrzenia na dzielnicê dziœ
widoczne s¹ dla wszystkich.
A co do wspó³pracy, to my
jesteœmy na ni¹ otwarci. Re-
alizujemy wnioski tak¿e opo-
zycyjnych radnych (w ten
sposób powsta³ skatepark)
czego do roku 2006 nie by³o.
Reagujemy na potrzeby
mieszkañców, ot choæby przy
realizacji pierwszej publicznej
przestrzeni w rejonie wsch.
Bia³o³êki w postaci terenu re-
kreacyjnego przy ul. Rusko-
wy Bród. A przede wszystkim
modernizujemy uk³ad komu-
nikacyjny: trwa budowa Tra-
sy Mostu Pó³nocnego, mo-
dernizacja ul. Modliñskiej i
Trasy Toruñskiej. To prawie
miliard z³otych miejskich
œrodków dla Bia³o³êki. O ta-
kich pieni¹dzach by³y bur-
mistrz móg³ tylko marzyæ!

Obecna kadencja Rady i
zarz¹du to wielka walka z
zaniedbaniami poprzedni-
ków. Walka o zmianê Bia³o-
³êki z niedoinwestowanych
peryferiów, postrzeganych
jako sypialnia Warszawy, na
miasto têtni¹ce ¿yciem.  Sta-
wiamy te¿ na kulturê, sport i
promocjê Bia³o³êki. Dopiero
teraz powstaj¹, tak oczekiwa-
ne przez mieszkañców, pu-
bliczne place zabaw, urz¹-
dzamy parki i tereny rekre-
acyjne. O¿ywiamy te tereny
organizuj¹c koncerty, wycho-
dz¹c w plener z kinem i te-
atrem dla dzieci. Mamy Bia-
³o³êck¹ Orkiestrê „Romanti-
cê”, ruszy³ sport wyczynowy.
My po prostu dzia³amy dla
dobra dzielnicy.

Jacek Kaznowski

Nadrabiamy zaleg³oœci
Od 16 lat dzia³am w samorz¹dzie i choæ warunki siê zmieniaj¹ (jeszcze kilka lat temu

byliœmy samodzieln¹ gmin¹) a dzisiaj jesteœmy tylko jednostk¹ pomocnicz¹ miasta,
ci¹gle stawiam na rozwój Bia³o³êki i staram siê, aby by³o to miejsce przyjazne miesz-
kañcom. Z przykroœci¹ przeczyta³em wywiad z by³ym burmistrzem, w którym mówi o
bezsilnoœci radnych dzielnicy, ich rezygnacji z dbania o interesy dzielnicy, o podpo-
rz¹dkowaniu partyjnym interesom. Nie zgadzam siê z tym twierdzeniem.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie przy³¹cza energetycznego SN do Oczyszczalni
œcieków „Czajki” wykonane trzema kablami SN typu
3xXHAKXs lx240mm2 12/20 kV wzd³u¿ ulic; Mehoffera,
Parcelacyjna, Deseniowa w Dzielnicy Bia³o³êka na
dzia³kach nr ew.:
- 21/1, 23/1, 18/1, 16/1, 15/1, 11, 2/5, 2/4, 2/2, 2/1, 2/13 z
obrêbu 4-02-12
- 13/1, 12/1, 9, 11/1, 10, 5/1, 9, 2/7, 2/8, 2/12, 2/13, 2/9,
2/6 z obrêbu 4-02-16
- 12 z obrêbu 4-02-17
- 12, 11, 4/9, 4/10, 1/3, 9, 8 z obrêbu 4-02-18
- 19, 6/4, 11 z obrêbu 4-02-33
- 30/3, 27/1, 26/1, 24/1, 28/1, 34/3, 11, 81, 78, 77, 74, 71,
66, 65 z obrêbu 4-02-35
- 2 z obrêbu 4-04-01
- 1, 3/1, 2 z obrêbu 4-04-22
- 27, 1/2, 1/3, 8/3, l/4 z obrêbu 4-04-24
na wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z dnia
30.04.2010 r., zweryfikowanego dnia 01.07.2010 r.

Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 305 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 22 510 31 96.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
o wydanej decyzji nr 429/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r.
na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. o pozwoleniu
na budowê linii kablowej SN (kategoria obiektu budowlanego
XXVI) od stacji PZO ulica Szlachecka dz. nr ew. 27
do RPZ Bia³o³êka ulica Borecka 4 na dz. nr ew. 27,
30, 79, 26, 2/8, 2/17, 2/15 i 2/19 z obrêbu 4-07-05; dz. nr
ew. 93/1, 97/1, 5, 94, 28, 27 i 4/5 z obrêbu 4-07-18;
dz. nr ew. 5/2, 5/4, 28 i 1 z obrêbu 4-05-23; dz. nr ew.
33 z obrêbu 4-05-18 oraz dz. nr ew. 8 z obrêbu 4-05-22
w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka (z wy³¹czeniem
odcinka w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy P³ochociñskiej).

Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 301 lub 306, w godzinach
pracy Urzêdu.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
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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)

SUPERDENTYSTA
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

Sierpniowy raport
z Mostu Pó³nocnego

Zapraszam wszystkich

Ma³ych Pacjentów

do „Przychodni Kijowska”

NZOZ - Warszawa, ul. Kijowska 11

pediatra

Bo¿ena Pogonowska-Pokwap

tel. 608-810-264

nowa poruszaj¹ siê now¹,
wschodni¹ jezdni¹ Modliñ-
skiej. Ruch w odwrotnym kie-
runku (w stronê centrum War-
szawy) odbywa siê star¹
jezdni¹ wschodni¹. Od po-
cz¹tku sierpnia trwa zasypy-
wanie wschodniego przyczó-
³ka wiaduktu przy Obrazko-
wej. Powstaje równie¿ kolej-
ny wiadukt po bia³o³êckiej
stronie – u zbiegu Obrazko-
wej, Myœliborskiej i Œwider-
skiej – to po nim trasa Mostu
Pó³nocnego bêdzie prze-
je¿d¿a³a nad Myœliborsk¹.
Trwaj¹ prace przy zbrojeniu
jego fundamentów. Powstaje
œciana oporowa przy bia³o-
³êckim komisariacie policji.

A nieco wczeœniej, po 15
lipca, mo¿na by³o obserwo-
waæ ju¿ niemal koñcowe pra-
ce w tunelu, w którym bêd¹
siê ³¹czy³y tory tramwajowe
w kierunkach  M³ociny – Most
- Marymoncka. Te prace to
uk³adanie p³yt pod³ogowych,
wykañczanie stropu i œcian.
Bardzo widowiskowo prezen-
towa³ siê nadbrze¿ny roz³a-
dunek i monta¿ fragmentów
stalowej konstrukcji mostu,
które przyp³ynê³y na barkach.
DŸwig umieszcza³ elementy
na stanowisku monta¿owym,
zaœ ca³¹ resztê, czyli precy-
zyjne ich ustawianie, wykony-
wali ludzie si³¹ w³asnych r¹k,
jedynie przy u¿yciu d³ugiej
dŸwigni.

Na pocz¹tku lipca, po tygo-
dniach przerwy spowodowa-
nej wysok¹ fal¹ na Wiœle,
umieszczano kolejny frag-
ment stalowej konstrukcji
mostu na podporach po bie-
lañskiej stronie. 250-tonowy
element, najciê¿szy ze
wszystkich, montowano przy
u¿yciu dwóch dŸwigów. Je-
den z nich, o udŸwigu 650
ton, to najwiêkszy w naszym
kraju dŸwig ko³owy. Drugi jest
w stanie udŸwign¹æ 450 ton.
D³ugo i mozolnie przygotowy-
wano pod³o¿e dla obu olbrzy-
mów i stosunkowo szybko
umieszczono masywn¹ kon-
strukcjê na podporach, choæ
ta operacja wymaga³a zegar-
mistrzowskiej precyzji.

Most Pó³nocny bêdzie
ósmym sto³ecznym mostem
na Wiœle. Jego trasa znacz¹-
co poprawi komunikacjê miê-
dzy prawobrze¿n¹ a lewo-
brze¿n¹ czêœci¹ Warszawy.
Inwestycja odci¹¿y przede
wszystkim Most Grota – Ro-
weckiego i skomunikuje Bia-
³o³êkê z Bielanami, a poprzez
Bielany (wêze³ przesiadkowy
M³ociny) z reszt¹ stolicy. Kon-
strukcja mostu to trzy wiaduk-
ty – dwa z trzypasmowymi
jezdniami i jeden wiadukt z
tras¹ tramwajow¹ i ci¹giem
pieszo-rowerowym, estakady
drogowe i ³¹cznice z wêz³a-
mi wielopoziomowymi i skrzy-
¿owaniami, œciany oporowe,
ponad 8 kilometrów k³adek
dla pieszych, nieco ponad 6
kilometrów œcie¿ek rowero-

wych, ekrany akustyczne,
ogromna iloœæ urz¹dzeñ bez-
pieczeñstwa ruchu. O skali
inwestycji najlepiej mówi¹
liczby - wêze³ Pu³kowa
bêdzie siê sk³ada³ m.in. z
10 wiaduktów drogowych
i 9 murów oporowych, zaœ
wêze³ Modliñska z 5 wiaduk-
tów i 9 murów oporowych.

Minê³o 14 miesiêcy, odk¹d
rozpoczê³a siê budowa
pierwszego odcinka trasy
Mostu Pó³nocnego - od wê-
z³a Modliñska do wêz³a Pu-
³kowa – wykonawca zreali-
zowa³ blisko 50% prac prze-
widzianych w harmonogra-
mie. Ten odcinek trasy ma
d³ugoœæ 3,4 km, zaœ koszt
jego wykonania to 976,6 mln
z³. Planowane zakoñczenie
budowy tego fragmentu tra-
sy Mostu Pó³nocnego to gru-
dzieñ 2011. Drugi odcinek to
860 metrów drogi wojewódz-
kiej, od wêz³a Pu³kowa do

wêz³a M³ociny, gdzie znajdu-
je siê stacja metra. Tak wiêc
ca³oœæ trasy to 4,3 kilometra.
Ca³kowity koszt obu etapów
projektu jest gigantyczny i
wynosi 1 150 581 207 z³. Do-
finansowanie w kwocie 374
mln z³ pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Œrodowisko
(Priorytet VIII, dzia³anie 8.2
„Drogi krajowe poza sieci¹
TEN-T”). Przypominamy, ¿e
inwestorem ca³oœci przed-
siêwziêcia jest Zarz¹d Miej-
skich Inwestycji Drogowych.
Wykonawc¹ robót budowla-
nych odcinka od Pu³kowej do
Modliñskiej jest konsorcjum
firm – lider - Przedsiêbior-
stwo Robót In¿ynieryjnych
„POL-AQUA” S.A., SANDO
Budownictwo Polska S.A.,
Construccciones Sanchez
Dominguez S.A. z Hiszpanii

dokoñczenie ze str. 1

i polska spó³ka KROMISS –
Bis. W lipcu tego roku Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych podpisa³ umowê na
realizacjê budowy 860-me-
trowego odcinka trasy Mostu
Pó³nocnego – od wêz³a Pu-
³kowa do wêz³a przesiadko-
wego M³ociny. Wykonawca
tego fragmentu to firma
SKANSKA, zaœ koszt reali-
zacji to kwota ok. 51,5 mln
z³. Ten fragment inwestycji
bêdzie gotowy do koñca
2011 roku, a wiêc w tym sa-
mym czasie, kiedy bêd¹ do-
biegaæ koñca prace przy
pierwszym odcinku – Modliñ-
ska – Pu³kowa.

Uroczyste podpisanie
umowy o unijne dofinansowa-
nie projektu trasa Mostu Pó-
³nocnego odby³o siê 4 sierp-
nia z udzia³em prezydent
Warszawy Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, ministra infra-
struktury Cezarego Grabar-
czyka, wiceministra rozwoju
regionalnego – Adama •dzie-
b³o, i dyrektor Centrum Unij-
nych Projektów Transporto-
wych - Anny Siejdy.

My na plac budowy Mostu
Pó³nocnego powrócimy we
wrzeœniu.                     (egu)

Niebawem powstanie ko-
lejny nowoczesny plac zabaw
na Bia³o³êce. Tym razem we
wschodniej czêœci dzielnicy.
Dotychczas mieszkañcy tych
terenów nie mieli swojego
miejsca na odpoczynek i re-
kreacjê. Wkrótce ma siê to
zmieniæ.

Realizacja terenu rekre-
acyjnego bêdzie odbywaæ siê
etapowo. W bie¿¹cym roku
przeznaczono na ten cel ok.
400 tys. z³. Prace obejmuj¹
wykonanie nawierzchni pla-
ców i wytyczenie alejek. Po-
jawi¹ siê równie¿ ³aweczki dla
spacerowiczów.

W przysz³oœci bêdzie mo¿-
na skorzystaæ ze zjazdu lino-
wego oraz poprawiæ kondycjê
fizyczn¹ na œcie¿ce zdrowia.
Fani ewolucji na rolkach, de-
skorolkach i BMX’ach bêd¹
mogli trenowaæ w miniskate-
parku wyposa¿onym w ram-

Bia³o³êka zyska
nowy plac zabaw

W³aœnie ruszy³a budowa nowego placu zabaw
na Bia³o³êce przy skrzy¿owaniu ul. Ruskowy Bród

z ul. Mañkowsk¹.
pê oraz porêcz. Powstanie
równie¿ ogrodzony plac za-
baw dla najm³odszych dzieci.

Przewidywany termin za-
koñczenia pierwszego etapu
budowy to jesieñ bie¿¹cego
roku. W kolejnych etapach
powstan¹ jeszcze: boisko
wielofunkcyjne, korty teniso-
we oraz tematyczne place
zabaw.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

2 sierpnia, w sali konferen-
cyjnej bia³o³êckiego ratusza,
burmistrz Jacek Kaznowski
podpisa³ umowê z £ukaszem
Ostrowskim, prezesem sto-
warzyszenia Grupa 1916,
które mened¿eruje siatka-
rzom warszawskiej Legii. Za-
wodnicy bêd¹ trenowaæ w
nowoczesnej hali sportowej
gimnazjum przy P³u¿nickiej.
Bêd¹ korzystaæ z hali odp³at-
nie, ale po preferencyjnych
cenach. Siatkarze Legii po-

Siatkarze Legii w Bia³o³êce

prowadz¹ szkó³ki siatkarskie
dla bia³o³êckiej m³odzie¿y.
We wrzeœniu legioniœci roz-
poczn¹ treningi, zaœ na prze-
³omie wrzeœnia i paŸdzierni-
ka rozegraj¹ pierwszy mecz,
pod szyldem Bia³o³êckiej
Akademii Siatkówki, tak bo-
wiem stanowi zawarta w³a-
œnie umowa. Nie wiadomo
jeszcze, czy bêdzie to mecz
wyjazdowy, czy te¿ rozegra-
ny zostanie w hali przy P³u¿-
nickiej, ale co siê odwlecze ...

w sezonie 2010/2011 me-
czów bêdzie z pewnoœci¹
wiele. Zadania s¹ ambitne –
mened¿er legionistów – sto-
warzyszenie Grupa 1916 i
w³adze Bia³o³êki  planuj¹ zro-
biæ wiele, by dru¿yna awan-
sowa³a do pierwszej ligi, zaœ
docelowo do Plus Ligi.

Rozpoczyna siê d³ugolet-
nia wspó³praca. Obie strony
licz¹, ¿e na meczach Legii
bêdzie wielu kibiców i ¿e
wœród m³odych bia³o³êczan
uda siê znaleŸæ prawdziwe
siatkarskie talenty.

(egu)

W Bia³o³êce nie od dziœ stawia siê na sport – zarówno

ten masowy, jak i profesjonalny. W tej strategii mieœci siê
œcis³a wspó³praca z mêsk¹, siatkarsk¹ dru¿yn¹ Legii.
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Urodzony w Cytowianach
na Litwie (pow. Rosienie,
¯mudŸ) w rodzinie szlach-
cica zaœciankowego, zatem
doœæ ubogiej. Jako 12-latek
dosta³ siê do gimnazjum w
Wilnie, gdzie pomagali mu
zakonnicy z zakonu karme-
litów, ponadto dorabia³ ko-
repetycjami. Szko³ê praw-
dopodobnie ukoñczy³ oko³o
1848 r. i uda³ siê do Kijowa
w celu podjêcia studiów na

Antoni Mackiewicz (1827/1828?-1863)
Ksi¹dz i jeden z przywódców Powstania Styczniowego na Litwie jest patronem

ma³ej ulicy na Pradze P³n. po³o¿onej wzd³u¿ linii kolejowej, stanowi¹cej w tym miejscu

granicê dzielnicy.

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

tamtejszym uniwersytecie.
Nie jest jednak jasne, co
studiowa³.

W 1850 wst¹pi³ do semina-
rium duchownego w Wor-
niach (¯mudŸ). Po otrzyma-
niu œwiêceñ by³ wikariuszem
w Krakinowie (1855), a na-
stêpnie prowadzi³ - a¿ do
wybuchu powstania - koœció³
filialny w Podbrzeziu (parafia
Surwiliszki, ¯mudŸ).

Jako ksi¹dz podejmowa³ w
swoich kazaniach tak¿e pro-
blematykê spo³eczn¹. D¹¿y³
do poprawy po³o¿enia ch³o-
pów przez likwidacjê pañsz-
czyzny i demokratyzacjê
ustroju, jak równie¿ pragn¹³,
aby lud litewski móg³ sam
okreœliæ swoj¹ postaæ poli-
tyczn¹. W ówczesnych re-
aliach oznacza³o to wejœcie
na drogê walki z carsk¹
Rosj¹. Mackiewicz nawi¹zu-
je kontakty z przywódcami
konspiracji niepodleg³oœcio-
wej (tzw. czerwoni) na Litwie:
Zygmuntem Sierakowskim i
Konstantym Kalinowskim.

Na wieœæ o wybuchu po-
wstania w Królestwie (22 I
1863), Antoni Mackiewicz sa-
morzutnie przystêpuje do
tworzenia oddzia³u powstañ-
czego („partii”). W pocz¹t-
kach marca 1863 odczyta³ w
koœciele w Podbrzeziu mani-
fest Rz¹du Narodowego i
wraz z 250 ochotnikami,
przewa¿nie stanu ch³opskie-
go („pu³k podbrzeski”), ruszy³

W zakresie remontów i
modernizacji budynków ko-
munalnych inwestycje prowa-
dzi ZGN. Dziêki porozumie-
niu ZGN z firm¹ Vattenfall
oraz SPEC-em 69 budynków
zostanie pod³¹czonych do
miejskiej sieci centralnego
ogrzewania. Strona spo³ecz-
na zwróci³a uwagê na brak
g³êbszego namys³u nad mo-
dernizacj¹. Pod³¹czenie bu-
dynku do sieci c.o. to koszt
miliona z³otych. Dobrze, ¿e
firma energetyczna pokrywa
wiêkszoœæ tych kosztów. Nie
rozwa¿ono jednak innych no-
woczesnych mo¿liwoœci,
wp³ywaj¹cych zarówno na
obni¿enie kosztów eksploata-
cji, jak i obci¹¿eñ œrodowiska
- jak baterie s³oneczne czy
pompy ciep³a.

W trakcie dyskusji okaza³o
siê, ¿e podobnie jak w innych
dziedzinach, tak¿e w kwestii
dzielnicowych inwestycji nie
ma specjalnego d³ugofalowe-
go planu ani klucza doboru.
W pierwszej kolejnoœci likwi-
dowane s¹ zagro¿enia bu-
dowlane i podnoszony stan-
dard mieszkañ. Choæ inwe-

do puszczy krakinowskiej, za-
pocz¹tkowuj¹c powstanie na
Litwie.

Pierwsza potyczka pod
Megianami (27 III 1863) by³a
sukcesem, choæ obna¿y³a
zarazem s³aboœæ partyzant-
ki – czêœæ nie maj¹cych ¿ad-
nego doœwiadczenia bojowe-
go ch³opów uciek³a z pola
walki. Nastêpnie Mackiewicz
na czele 120 ¿o³nierzy przy-
³¹czy³ siê do si³ Z. Sierakow-
skiego, któremu siê podpo-
rz¹dkowa³ (Sierakowski by³
powstañczym naczelnikiem
wojskowym guberni kowieñ-
skiej). Bra³ udzia³ w zwyciê-
skim dla powstañców starciu
pod Ginietyniami (21 IV). Po
przy³¹czeniu siê do nich kil-
ku innych „partii”, oddzia³
Sierakowskiego urasta do
2500 ludzi. Mackiewicz, do-
wodz¹c jednym z batalio-
nów, przeprowadza na roz-
kaz Sierakowskiego konfi-
skaty rosyjskich kas powia-
towych i pali archiwa. Bierze
udzia³ w 3-dniowej bitwie pod
Bir¿ami (7-9 V), w której zo-
staje rozbity oddzia³ Siera-
kowskiego, a on sam wziêty
do niewoli i zabity. Po tej klê-
sce Mackiewicz ze swoim
oddzia³em przy³¹cza siê do
„partii” I. Laskowskiego. Obaj
odparli rosyjski atak pod Cy-
towianami (6 VI), ale doznaj¹
pora¿ek pod ¯oginiami (18
VI) i Montwidami (24 VI).
Wówczas Mackiewicz rozpo-
czyna dzia³ania samodziel-
nie z w³asn¹ „parti¹”, stacza-
j¹c szereg potyczek.

19 X doznaje pora¿ki pod
Œwiêtobroœci¹, a 26 XI - pod
Goj¿ewk¹. Jego oddzia³ zo-
staje rozbity, a on sam, ukry-
waj¹c siê w lasach, nawi¹-
zuje kontakt z dzia³aj¹cymi
jeszcze dowódcami po-
wstañczymi. Wobec rozbicia
powstañczej struktury cywil-
nej na Litwie (bêd¹cej opar-
ciem dla oddzia³ów leœnych
– tzw. Wydzia³ Zarz¹dzaj¹-
cy Prowincjami Litwy z J.
Gieysztorem, ju¿ wówczas
skazanym na katorgê) na-
st¹pi³a utrata kontaktu z
Rz¹dem Narodowym. By³
nim wtedy jednoosobowo
Romuald Traugutt, ostatni
dyktator powstania. Dzia³a-
j¹cy jeszcze dowódcy po-
wstañczy wysy³aj¹ A. Mac-
kiewicza do Warszawy z
¿¹daniem dostaw broni oraz
informacji o po³o¿eniu ogól-
nym. W drodze do Warsza-
wy Mackiewicz zostaje 17
XII schwytany nad Niemnem
przez ¿o³nierzy rosyjskich.
Odstawiony do Kowna
stan¹³ przed s¹dem wojen-
nym. W œledztwie zachowa³
siê godnie, oœwiadczaj¹c, ¿e
walczy³ o ziemiê i prawa oby-
watelskie dla ludu litewskie-
go oraz o to, aby móg³ sam
okreœliæ swoj¹ przysz³oœæ
polityczn¹.

S¹d wojenny skaza³ go na
karê œmierci, któr¹ wykona-

no przez powieszenie 28 XII
1863 w Kownie.

Ju¿ za ¿ycia by³ otoczony
legend¹ wœród ludu litewskie-
go, który d³ugo nie chcia³ wie-
rzyæ w jego œmieræ. Pozosta-
je w tradycji - tak w Polsce jak
i na Litwie - jako bohater walk
o wyzwolenie narodowe i po-
prawê losu ch³opów.

Tomasz Szczepañski

Literatura:

S. Kieniewicz „Powstanie
Styczniowe” Warszawa 1972

Polski S³ownik Biograficzny

t XIX Warszawa 1974

Dialog o dzielnicowych
inwestycjach

Lipcowe posiedzenie dzielnicowej komisji dialogu

spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiecono inwestycjom.
Na pytania strony spo³ecznej odpowiada³ wiceburmistrz

Jaros³aw Sarna.

stycje w tej kadencji s¹ dwu-
krotnie wiêksze ni¿ w po-
przedniej, trudno to dostrzec
w morzu potrzeb. Remonty
budynków u¿ytecznoœci pu-
blicznej, np. oœwiatowych,
przygotowywane s¹ ze œrod-
ków bud¿etu dzielnicy, które
s¹ ustalane na koniec roku.

Z kolei w miejskim Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym
przewidziano remonty budyn-
ku przy ul. Otwockiej 3 (po
uzgodnieniach z konserwato-
rem zabytków), liceum W³a-
dys³awa IV (remont w toku).
W planach na 2013-14 jest
remont przedszkola na Mar-
kowskiej, zaœ w bli¿ej nie-
okreœlonym terminie ma po-
wstaæ budynek dzielnicowe-
go domu kultury w Parku Pra-
skim. Prace nad projektem
skomplikowa³a œmieræ jego
autora.

Wœród bie¿¹cych zadañ za-
pisanych w WPI znalaz³ siê tak-
¿e dom przy Bia³ostockiej 3/6,
Z¹bkowskiej 13, Radzymiñskiej
2 i budowa pierwszego etapu
osiedla komunalnego na Golê-
dzinowie. W nowych budyn-
kach na Golêdzinowie nie prze-
widuje siê mieszkañ rotacyj-
nych. Podstaw¹ uzyskania lo-
kalu jest oczywiœcie wniosek i
znalezienie siê na liœcie ocze-
kuj¹cych, dodatkowo jednak
bêdzie siê liczyæ wyp³acalnoœæ,
opinia s¹siadów, byæ mo¿e tak-
¿e s³u¿b mundurowych. Dziêki
nowym zasobom budynki z
nakazem Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego
bêd¹ wykwaterowywane.

Tomasz Peszke zwróci³
uwagê, ¿e takie podejœcie tyl-
ko do nowych budynków

mo¿e jednak rodziæ obawy,
¿e trafi¹ do nich najlepsi
mieszkañcy, liderzy spo³ecz-
noœci, zaœ w zabytkowych
kamienicach pozostan¹ ci,
którzy sprawiaj¹ najwiêksze
k³opoty, dodatkowo obni¿aj¹c
standard ¿ycia i stan miesz-
kañ. Budowa nowych domów
komunalnych w dzielnicy, któ-
ra ma 13,5 tysi¹ca lokali ko-
munalnych (najwiêcej w War-
szawie), którymi nie jest w
stanie efektywnie zarz¹dzaæ,
wydaje siê równie¿ wysoce
dyskusyjna.

Zasygnalizowano tak¿e
problemy z nadzorem i odbio-
rem robót przez dzielnicowe
s³u¿by wydzia³u infrastruktu-
ry: Ÿle umocowane znaki,
ob³a¿¹ce z farby p³otki nie-
d³ugo po ich wymalowaniu,
krzywe chodniki, przeszka-
dzaj¹ce pieszym donice itd.
Okazuje siê, ¿e tymi sprawa-
mi zajmuje siê obecnie tylko
jeden pracownik. Przytacza-
j¹c przyk³ad ul. Bia³ostockiej,
Tomasz Peszke z³o¿y³ wnio-
sek o dostêp do materia³ów
dotycz¹cych inwestycji na jak
najwczeœniejszym etapie –
wstêpnej koncepcji, oraz pro-
jektowej - sporz¹dzania spe-
cyfikacji istotnych warunków
zamówienia (tzw. SIWZ), kie-
dy jeszcze wszystkie zmiany
s¹ mo¿liwe do wykonania.
Pad³ pomys³, aby takie infor-
macje upowszechniaæ np. za
pomoc¹ publikacji w Nowej
Gazecie Praskiej i na stronie
internetowej urzêdu. Bur-
mistrz Sarna zadeklarowa³
gotowoœæ wspó³pracy z orga-
nizacjami spo³ecznymi przy
konsultowaniu projektów.

Sierpniowe posiedzenie
DKDS na Pradze Pó³noc bê-
dzie poœwiêcone przedsiê-
biorczoœci.                        Kr.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
♦♦♦♦♦wesela   ♦♦♦♦♦bankiety

♦♦♦♦♦przyjêcia okolicznoœciowe   ♦♦♦♦♦130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

www.domweselny.waw.pl

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY
zgodnie

z § 12 ust. 1 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wieloloka-
lowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu
oddawania w najem lokali u¿ytkowych w domach
wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie
d³u¿szy ni¿ 10 lat

og³asza
na dzieñ 15 wrzeœnia 2010 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie o przetargu wywieszone bêdzie od dnia
11.08.2010 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opo-
towskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nierucho-
moœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach obs³ugi
mieszkañców; na stronie internetowej: m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalu wyznaczonym
do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ
u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy
Urzêdu.

Parowozownia
zniszczona
nistracyjnego, odmawiaj¹cy
uznania budynku za zabytek,
nie by³ prawomocny. Istnia³a
mo¿liwoœæ odwo³ania siê od
niego, gdyby obiekt nadal ist-
nia³. Pomimo w¹tpliwoœci for-
malnych s¹du, pozosta³oœci
hali parowozowni by³y rów-
nie¿ prawnie chronione po-
przez gminn¹ ewidencjê za-
bytków, czego nie wziêto pod
uwagê. Nie wiadomo tak¿e,
na jakiej podstawie nadzór
budowlany uzna³, ¿e odbudo-
wa obiektu nie jest mo¿liwa.
Przy obecnych mo¿liwo-
œciach technicznych nie stwa-
rza to wiêkszych problemów,
wi¹¿e siê jednak z du¿ymi
kosztami, które musia³by po-
nieœæ Budrem. Spo³ecznicy
podkreœlaj¹, ¿e nawet obiekt
stwarzaj¹cy zagro¿enie dla
ludzi mo¿na zabezpieczyæ na
wiele sposobów, nie posuwa-
j¹c siê do jego ca³kowitego
zniszczenia.

Wojewoda, który wyszed³
do pikietuj¹cych, obieca³
przeprowadzenie kontroli
wewnêtrznej. Problem jest
powa¿ny - wed³ug jego wie-
dzy tylko w ostatnim czasie
zag³adzie w majestacie pra-
wa uleg³o a¿ 10 warszaw-
skich zabytków.

To nie koniec walki. Spra-
wa parowozowni trafi³a do
prokuratury. Nale¿y siê te¿
spodziewaæ kolejnych wnio-
sków strony spo³ecznej o

dymisjê urzêdników odpowie-
dzialnych za decyzje (b¹dŸ
ich brak) w tej sprawie. Ko-
misja dialogu spo³ecznego
przy sto³ecznym konserwato-
rze zwo³a³a nadzwyczajne
posiedzenie poœwiêcone tyl-
ko tej sprawie. Wszystkim
zale¿y, aby przyk³ad parowo-
zowni nie sta³ siê przyzwole-
niem dla innych inwestorów
gotowych na niszczenie za-
bytków kultury w imiê w³a-
snych korzyœci.

Bardzo Ÿle siê sta³o, ale
trzeba szukaæ sposobów wyj-
œcia z tej sytuacji. Naturalnym
kierunkiem jest odbudowa
obiektu. Mamy ju¿ w Warsza-
wie wspó³czesne „zabytki”,
choæby Stare Miasto. Na Pra-
dze bêdziemy mieli odbudo-
wan¹ zabytkow¹ parowozow-
niê – postuluje Antoni D¹-
browski ze Zwi¹zku Stowa-
rzyszeñ Praskich.

Kr.

W kwietniu 1943 roku wy-
buch³o krwawo st³umiane
przez Niemców powstanie w
Getcie Warszawskim, w któ-
rym dosz³o do zmasowanych
walk ulicznych. Niemieckie
dowództwo uzna³o to za
pierwsze objawy przygoto-
wañ Polaków do powstania.
Ponadto walki na froncie
wschodnim, po klêskach si³
niemieckich, przesuwa³y siê
na zachód, ku wschodnim
granicom Generalnego Gu-
bernatorstwa, daj¹c impuls
do jeszcze wiêkszych dzia³añ
partyzanckich. Po tych wyda-
rzeniach teren Generalnego
Gubernatorstwa uznany zo-
sta³ za obszar dzia³ania par-
tyzantów – Partizanengebeit.

Warszawa pod koniec
1943 roku zosta³a podzielo-

na na piêæ odcinków obron-
nych (Verteidigungsabschnit-
te). Praga zosta³a przydzie-
lona pod odcinek alarmowy,
„E” który by³ podporz¹dkowa-
ny Posterunkowi Policji
Ochronnej (Schutzpolizei) -
Abschnittschwache Ost
mieszcz¹cym siê w kamieni-
cy Juliusza Nagórskiego przy
ulicy Targowej 15.

Na pocz¹tku 1944 roku,
wobec coraz wiêkszej dzia³al-
noœci polskiego podziemia,
na polecenie w³adz wojsko-
wych rozpoczêto na szerok¹
skalê prace przy umacnianiu
obiektów, w których ulokowa-
³y siê niemieckie w³adze cy-
wilne oraz wojskowe. Obiek-
ty by³y otaczane zasiekami,
ustawiano zapory z koz³ów
hiszpañskich. Budowano be-
tonowo-ceglane schrony ob-
serwacyjno-wartownicze, w
nomenklaturze technicznej
zwane Beobachtungsstände.
Jeden z takich obiektów za-
chowa³ siê do dziœ na war-
szawskiej Pradze w bardzo
dobrym stanie.

Wybudowany zosta³ przy
murze otaczaj¹cym Szpital
Praski przy skrzy¿owaniu ulic
Jasiñskiego i Panieñskiej.
Sam Szpital Praski zosta³
przejêty przez w³adze okupa-
cyjne i po wykonaniu remon-
tu w 1941 roku przeznaczo-

ny zosta³ na filiê Reserve La-
zarett VII. Schron ten posta-
wiony jest na planie oœmiobo-
ku, zag³êbiony o oko³o jeden
metr w ziemi. Posiada trzy
szczeliny obserwacyjne
(obecnie czêœciowo zamuro-
wane), z których za³oga
obiektu mia³a bardzo dobre
pole do obserwacji oraz
ostrza³u potencjalnego prze-
ciwnika. Do wnêtrza mo¿na
by³o siê dostaæ od strony
dziedziñca szpitala. Wejœcie
doñ zosta³o wybite w cegla-
nym murze, zamykane by³o
najprawdopodobniej na drew-
niane, obite blach¹ drzwi.
Obiekt ten jest ewenemen-
tem na skale warszawsk¹ i
stanowi doœæ ciekaw¹ atrak-
cjê turystyczn¹. Zas³uguje na
nale¿yte oznakowanie oraz
drobne prac konserwatorskie.

Kolejne niezachowane, ro-
zebrane po wojnie schrony
znajdowa³y siê miêdzy inny-
mi przy wspomnianej ju¿ ka-
mienicy Juliusza Nagórskie-
go przy Targowej 15. W
owym budynku ulokowa³ siê
Posterunek Policji Ochronnej
Ost oraz Polskiej Policji tzw.
Granatowej. Przy prawym
wejœciu do budynku dobudo-
wano z dwóch stron ceglano
– betonowe schrony. Ka¿dy
posiada³ po piêæ szczelin ob-
serwacyjnych, z których za-
³oga mia³a bardzo dobre pole
do flankowania ogniem oraz
obserwacji.

Prócz budowania schro-
nów, na dachach budynków
ustawiane by³y gniazda dla
karabinów maszynowych,
które otaczane by³y zazwy-
czaj workami z piaskiem.
Parterowe otwory okienne
budynków by³y zamurowy-
wane lub wstawiano w nie
pancerne okiennice. Takie
te¿ okiennice wstawiono w
budynku dawnej Dyrekcji
Okrêgowej Kolei Pañstwo-
wych przy ulicy Targowej 74,
których czêœæ zachowa³a siê
do dnia dzisiejszego.

W okresie okupacji w bu-
dynku tym mieœci³y siê nale-
¿¹ce do Ostbahn biura in-
spekcji budownictwa nad-
ziemnego; sk³ad materia³ów
sanitarnych oraz ambulato-
rium. Budynek by³ obsadzo-
ny przez oddzia³ Bahnschutz
Polizei.

Innym typem obiektów o
charakterze militarnym by³y
budowane na Pradze schro-
ny przeciwlotnicze, które za-
czêto budowaæ na zlecenie
Starostwa Miejskiego pod
koniec 1943 roku, wobec
obaw przed coraz wiêkszymi
nalotami lotnictwa radzieckie-
go. Schrony, a w zasadzie
szczeliny przeciwlotnicze, w
niemieckiej nomenklaturze
Luftschutzdeckungsgraben
(w t³umaczeniu kryty rów
przeciwlotniczy), dawa³y
schronienie dla osób, które
zaskoczy³ alarm lotniczy poza
miejscem zamieszkania (w
piwnicach ka¿dego budynku
wed³ug zarz¹dzenia w³adz
niemieckich musia³o siê znaj-
dowaæ ukrycie przeciwlotni-
cze). Szczeliny takie mia³y

Praskie schrony
Historia Pragi z lat okupacji hitlerowskiej jest bardzo

ma³o znana, wrêcz zapomniana. Przedstawiê tu zacho-
wane militarne pami¹tki na terenie Pragi, wybudowane

przez niemieckiego okupanta.

³amany kszta³t. Sk³ada³y siê
zazwyczaj z dwóch podziem-
nych korytarzy z ³awkami do
siedzenia, toalet¹, wyjœciem
ewakuacyjnym, oraz podwój-
nym wejœciem z przedsionka-
mi. Wejœcia sk³ada³y siê ze
schodów oraz pochylni. Ca-
³oœæ budowana by³a g³ównie
z cegie³ lub prefabrykowa-
nych elementów betono-
wych. Chroni³y tylko przed
fal¹ uderzeniow¹ oraz od³am-
kami, powsta³ymi w wyniku
nalotu. Nie wytrzyma³yby
uderzenia bomb¹ lotnicz¹.

W ca³ej Warszawie do wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego tego typu obiektów
powsta³o oko³o szeœædziesiê-
ciu. Na Pradze wybudowano
je m.in. na ulicach: Blaszanej;
Placu Wileñskim; Targowej
(w pasie zieleni oddzielaj¹cej
nitki ulicy na wysokoœci ulicy
Okrzei) oraz na rogu ulic
£om¿yñskiej i Radzymiñskiej.
Budowê schronów w³adze
okupacyjne powierzy³y g³ów-
nie polskim firmom, jak np.
Przedsiêbiorstwo Robót Me-
lioracyjnych in¿yniera Roma-
na Czarnoty-Bojarskiego.

Wiêkszoœæ tych szczelin w
latach powojennych zosta³a
rozebrana b¹dŸ zasypana.
Jedynym zachowanym tego
typu obiektem w prawobrze¿-
nej czêœci Warszawy znale-
zionym przeze mnie jest
szczelina stoj¹ca pomiêdzy
torami kolejowymi na wyso-
koœci ulicy Boruty. Schron
wybudowany jest w kszta³cie
litery „L” z ceg³y klinkierowej
oraz lanego betonu, z które-
go wykonano schody oraz
pochylnie, daszek nad scho-
dami oraz wyjœcie ewakuacyj-
ne. Posiada jedno wejœcie
z³o¿one ze schodów oraz
pochylni, przedsionek, kory-
tarz oraz wykonane w formie
ma³ego korytarza z ¿elazny-
mi szczebelkami wyjœcie
ewakuacyjne. Schron ten po-
wsta³ na zlecenie Ostbahn
wed³ug standardowego pro-
jektu – identyczny, choæ nie
wykoñczony stoi do dziœ na
lewym brzegu Wis³y przy Sta-
cji Postojowej Warszawa –
Szczêœliwice, inny mia³ po-
wstaæ przy lokomotywowni
Warszawa – Praga.

Szczelina ta zachowana
jest w bardzo dobrym stanie
technicznym, lecz najpraw-
dopodobniej ulegnie rozbiór-
ce podczas planowanych re-
montów torów oraz sieci
trakcyjnej.

Na Pradze zachowany
jest jeszcze jeden schron
przeciwlotniczy, który stoi na
podwórzu budynków przy
ulic Wileñskiej. Niestety, z
braku informacji oraz wejœcia
do œrodka trudno jest okre-
œliæ, kiedy ów obiekt zosta³
wybudowany.

Obiekty opisane w artyku-
le stanowi¹ ciekaw¹ czêœæ
œwiadectwa historii prawo-
brze¿nej czêœci Warszawy.
Niestety, temat ten jest ma³o
popularny i w zasadzie sze-
rzej nie opisywany w publika-
cjach na temat okupacji w
Warszawie, tote¿ z biegiem
czasu, od zakoñczenia woj-
ny, jest okryty coraz wiêksz¹
mg³¹ tajemniczoœci.

Jakub Jakubowski

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Praga o roku 1920
na gmachu Urzêdu Dzielnicy,
upamiêtniaj¹cej miejsce,
gdzie od czerwca do sierpnia
1920 roku formowa³y siê pod-
oddzia³y 236. pu³ku piechoty
armii ochotniczej.

O godz. 19.00 w Katedrze
Praskiej odprawiona zostanie
uroczysta msza œwiêta.

Punktem kulminacyjnym
bêdzie uroczysty koncert-wi-
dowisko „Rycerstwo Or³a
Bia³ego – 1410 – 1683 –
1920”, w Katedrze Praskiej,
zorganizowane  przez Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc,
wspólnie z Kancelari¹ Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Diecezj¹ War-

szawsko-Prask¹. Reprezen-
tacyjny Zespó³ Artystyczny
Wojska Polskiego, soliœci i
chór z towarzyszeniem or-
kiestry symfonicznej zapre-
zentuj¹ fresk historyczny,
przedstawiaj¹cy najbardziej
chwalebne epizody z historii
polskiego orê¿a. Pocz¹tek  o
godz. 20.30.

Jeñcy bolszewiccy (w sumie by³o ich ok. 60 tysiêcy).

Na apel Naczelnego Wodza J. Pi³sudskiego do wojska zg³asza³y siê tysi¹ce ochotników.
Wœród nich by³y i kobiety. Na zdjêciu: Oddzia³ Ochotniczy Kobiet w pe³nym umundurowaniu.

Bryczka, tak zwana taczanka, uzbrojona w karabin maszynowy, groŸna broñ bolszewików.

Wolontariusze pracuj¹cy na
oddzia³ach wnosz¹ ciep³o i
serdecznoœæ - czyli to, co nie-
zbêdne w œwiecie strachu i
upokorzenia, jakie niesie ze
sob¹ choroba. Wspieraj¹ roz-
mow¹, ciekaw¹ ksi¹¿k¹, czê-
stuj¹ herbat¹ lub robi¹ drobne
zakupy. Pilnuj¹ by nie zabra-
k³o nadziei, uœmiechu… czy
te¿ po prostu drugiego cz³o-
wieka. Kiedy nie mo¿na ju¿ nic
zrobiæ po prostu czuwaj¹ przy
³ó¿ku pacjenta.Takie dzia³ania,
wraz z naszymi inicjatywami
dla pacjentów: Wêdruj¹c¹ Bi-
bliotek¹, Przyjazn¹ Poczekal-
ni¹, Punktem Pomocy w przy-
chodniach oraz organizowany-
mi œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia, czy Wielkiej Nocy oswa-
jaj¹ szpitalne ¿ycie - czyni¹ je
bardziej godnym.

Stawiamy przede wszyst-
kim na jakoœæ i konkretn¹, re-
aln¹ pomoc pacjentowi – uza-
le¿nion¹ od potrzeby chwili.
Poprzez odpowiedni system
selekcji, rekrutacji, szkoleñ i
koordynacji wolontariuszy zy-
skaliœmy szacunek nie tylko
pacjentów, ale i personelu
medycznego, który równie¿
uzyskuje realne wsparcie wo-
lontariuszy w tych szpitalach,
w których jesteœmy obecni.

Wakacje s¹ czasem, kiedy
trochê zapominamy o lu-
dziach w potrzebie. A oni na-
dal czekaj¹ na drugiego cz³o-
wieka. Dlatego w³aœnie teraz,
ze wzmo¿on¹ si³¹ próbujemy
dotrzeæ do wszystkich ludzi
dobrej woli. Aktualnie poszu-
kujemy dojrza³ych wiekiem
wolontariuszy, osób z boga-
tym doœwiadczeniem, którzy
czêœæ swojego czasu chcieli-
by poœwiêciæ innym. W wypra-
cowanym przez nas systemie
widzimy szansê na po³¹cze-
nie wspierania aktywizacji
spo³ecznej seniorów, integra-
cji ze spo³eczeñstwem i zago-
spodarowania ich wolnego
czasu z dzia³aniami na rzecz
osób przewlekle chorych. Z
naszej praktyki wynika, ¿e
w³aœnie osoby z tej grupy wie-

Fundacja „Dobrze ¿e jesteœ”
FUNDACJA DOBRZE ¯E JESTEŒ jest jedyn¹ organizacj¹ w Polsce, która od maja

2005 r., wykorzystuj¹c autorski program dzia³ania wspiera doros³ych pacjentów do-
tkniêtych chorobami nowotworowymi utrzymuj¹c wolontariat w szpitalach. Przekonu-
jemy szpitale do przyjêcia wolontariuszy. Pozyskujemy, szkolimy i wprowadzamy wo-
lontariuszy do szpitali w Polsce. Grupa - ³¹cznie ponad 300 wolontariuszy - pe³ni ca³o-
dzienne dy¿ury na 12 oddzia³ach hematologii oraz onkologii w Warszawie, Wroc³awiu,
Poznaniu, £odzi, Krakowie i Gdañsku. Utrzymujemy i koordynujemy dzia³anie zespo-
³ów wolontariuszy w szpitalach.

kowej s¹ najwytrwalszymi i
nieocenionymi wolontariusza-
mi, którzy, dziêki swojej ¿ycio-
wej m¹droœci, potrafi¹ wes-
przeæ duchowo zmêczonego
trudami choroby cz³owieka.

Zainteresowanych zapra-
szamy na stronê:
www.dobrzezejestes.pl

Chêtnym do wspó³pracy
udzielimy potrzebnych infor-
macji mailowo: agnieszka.kon-

draciuk@dobrzezejestes.pl
lub telefonicznie pod nr
787 242 817 i 791 599 557.

Podaruj czêœæ swoich wa-
kacji innym!

KRS 0000234740

Al. Dêbowa 9 m 3,

53-121 Wroc³aw

tel. 793 938  646

fundacja@dobrzezejestes.pl

www.dobrzezejestes.pl

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

decyzji nr 59/CP/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowanego przez
INSTAL£UK Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowej
SN dla zasilenia obiektu Oczyszczalni Œcieków Czajka
lini¹ kablow¹ SN (2x3x3x1 x240rnm2) na dzia³kach nr ew.
65, 66, 71, 74, 77, 78, 81, 96, 99, 103 z obrêbu 4-02-35,
na dzia³kach nr ew. 11, 34/6, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1,
28/4, 28/2, 30/6, 30/5 z obrêbu 4-02-11, na dzia³kach
nr ew. 2/20, 2/21, 2/22 z obrêbu 4-02-12, na dzia³kach
nr ew. 2/12, 2/13 z obrêbu 4-02-06 w ulicach Deseniowej,
Parcelacyjnej i Czajki w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
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www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania
dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawawww.tresjan.republika.pl   502-990-898, 508-654-831

Tresura psów
Warszawa - Targówek Fabryczny

Szkolenia grupowe i indywidualne
z dojazdem do klienta.

Doradztwo przy zakupie i wychowaniu.

Dzielnicowy Zak³ad Oczyszczania E-4       ul. Kopijników 13
Praga Pó³noc, Bia³o³êka, Targówek

SPRZEDA¯     pon. - pt.     7:00-15:00
tel. (22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
(22) 811 71 01, (22) 884 31 71

 Grupa inicjatywna powsta-
³a w 1998 roku. Pierwsze wy-
bory do Rady Osiedla Targó-
wek Fabryczny odby³y siê 9
paŸdziernika 1999 roku. Na
przewodnicz¹c¹ Rady wybra-
na zosta³a Hanna Neræ, której
tê funkcje powierzano tak¿e w
kolejnych kadencjach. Od po-
cz¹tku w Radzie Osiedla dzia-
³aj¹ tak¿e: Agnieszka Sikora,
Agnieszka Szczepañska, Ewa
Wiechno i Robert Sobiecki.

„To nasze miejsce na zie-
mi. Chcemy, by by³o przyjem-
ne i bezpieczne. Po doku-
mentacji widaæ, w ilu spra-
wach wystêpowaliœmy i ile
uda³o siê za³atwiæ.” Wœród
najwa¿niejszych spraw, któ-
rymi ostatnio zajmowa³a siê
Rada Osiedla, pani Hania
wymienia rozbudowê ZUSOK
(poparcie, uwarunkowane
m.in. dokoñczeniem obieca-
nych inwestycji drogowych, li-
kwidacj¹ kompostowni i likwi-
dacj¹ dzikich wysypisk œmie-
ci) i uporz¹dkowanie stanu
prawnego gruntów.

W przeprowadzonym
wœród pracowników Banku
konkursie na imiê podopiecz-
nej, zwyciê¿y³a „Lokatka”.
Imiê jest ³atwe do wypowie-
dzenia, symbolizuje wzrost –
tak¿e tego, co powierza siê
bankowi.

30 lipca, podczas uroczy-
stoœci przy ¿yrafiarni, wice-
prezes zarz¹du PKO Bank
Polski Bartosz Drabikowski
otrzyma³ akt honorowej adop-
cji i ods³oni³ tabliczkê z imie-
niem Lokatki.

Toast, dzieciêcym szampa-
nem, spe³ni³a 40-osobowa
grupa dzieci z dotkniêtej po-
wodzi¹ gminy S³ubice, któ-
rym PKO BP zafundowa³ ty-
godniowe kolonie z takimi

atrakcjami, jak zwiedzanie
Zamku Królewskiego, Sta-
rówki, Aquaparku i pokaz fil-
mu „Shrek”.

Wszyscy z zainteresowa-
niem przygl¹dali siê ¿yrafom.
Largo spacerowa³ po wybie-
gu sam, odizolowany p³otem
od Lissy i Lokatki. By³ w z³ym
humorze i móg³by córce zro-
biæ krzywdê.

¯yrafy chêtnie siêga³y po
œwie¿e ga³êzie, podawane im
przez goœci, którzy w tym celu
musieli wspi¹æ siê na wysok¹
drabinê przy p³ocie. Na co
dzieñ po¿ywienie ¿yraf stano-
wi¹ œwie¿e ga³êzie wierzby i
klonu oraz specjalne granu-
laty – wyjaœnia Rafa³ Rak, ich
opiekun. Na co dzieñ zwie-

Samorz¹d najbli¿ej mieszkañców

Bankowa Lokatka
Jako najpiêkniejsze, najelegantsze i najwiêksze zwie-

rzêta warszawskiego ZOO zastêpca dyrektora Ogrodu,
Ewa Zbonikowska wymienia ¿yrafy. 13-letni samiec Lar-
go ma ok. 5,2 m wzrostu, 14-letnia samica Lissy - ok. 4,2
m. Ich córeczkê, urodzon¹ 13 maja (1,7 m wzrostu), wy-
bra³ do adopcji PKO Bank Polski.

rzêta s¹ spokojne, nie ata-
kuj¹, ale w okresie rui samce
staj¹ siê agresywne.

Honorowa adopcja ozna-
cza przejêcie czêœci kosztów
utrzymania zwierzêcia oraz
prac badawczych. PKO Bank
Polski sfinansuje tak¿e czêœæ
kosztów remontu, prowadzo-
nego aktualnie w ¿yrafiarni.

Na pami¹tkê wizyty w
Ogrodzie Zoologicznym ka¿-
de z dzieci otrzyma³o maskot-
kê – pluszaka ¿yrafy. Wszyst-
kim przypominaæ bêdzie Lo-
katkê, starszym – tak¿e jej
sponsora: PKO Bank Polski,
najstarszy polski bank, za³o-
¿ony dekretem premiera
Ignacego Jana Paderewskie-
go w 1919 roku.                 K.

Niedawno uroczyœcie obchodzone by³o 20-lecie samo-
rz¹du terytorialnego. Przy tej okazji rzadko wspominano
o samorz¹dzie najbli¿szym mieszkañcom – radach osie-
dli. Jedna z nich, na Targówku Fabrycznym, dzia³a ju¿
ponad 10 lat.

Zakoñczon¹ w³aœnie V ka-
dencjê Rady Osiedla krótko i
rzeczowo podsumowuje Ro-
bert Sobiecki. Odby³o siê 39
posiedzeñ Rady Osiedla oraz
20 posiedzeñ Zarz¹du, pod-
czas których podjêto kilka-
dziesi¹t uchwa³, m.in. w spra-
wach akcji charytatywnych,
festynu rodzinnego, infra-
struktury, porz¹dku i bezpie-
czeñstwa. Wydano 19 nume-
rów informatora Rady Osie-
dla „S¹siad” oraz ksi¹¿kê
Zbigniewa Mrozowskiego
„Jak to z Szafirami bywa³o”.
W soboty w godz. 10.00 –
11.00 pe³niono dy¿ury, pod-
czas których mieszkañcy
Osiedla zg³aszali swoje spra-
wy i problemy. Powo³ano pe-
³nomocnika ds. bezpieczeñ-
stwa, komisjê ds. infrastruk-
tury i domów komunalnych,
komisjê ds. emerytów i ren-
cistów, kronikarza. W ci¹gu
2,5 roku Rada wys³a³a 62 pi-
sma, a otrzyma³a 60. Interwe-
niowaliœmy miêdzy innymi w
nastêpuj¹cych sprawach:

bezpieczeñstwa w naszym
Osiedlu, remontów domów
komunalnych, rozebrania ru-
der, likwidacji dzikich wysy-
pisk œmieci, budowy kanaliza-
cji na naszym Osiedlu i pod³¹-
czenia do niej szko³y, zago-
spodarowania Kana³u Bród-
nowskiego, nieruchomoœci
zabranych tzw. dekretem Bie-
ruta. Dzia³alnoœæ Rady Osie-
dla doprowadzi³a do: budowy
kompleksu boisk szkolnych
przy Zespole Szkó³ przy ul.
Mieszka I, po³¹czenia Tar-
gówka z Rembertowem po-
przez budowê ulicy Stra¿ac-
kiej, powstania Ko³a Emery-
tów i Rencistów.

12 czerwca, na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym,
mieszkañcy Targówka Fa-
brycznego wybrali Zarz¹d i
Radê Osiedla na VI kadencjê,
która – zgodnie z uchwa³¹
Rady Dzielnicy Targówek –
potrwa 3 lata.

Na przewodnicz¹c¹ Zarz¹-
du Osiedla wybrana zosta³a
Hanna Neræ, na jej zastêpców:
Agnieszka Sikora, Agnieszka
Szczepañska, Micha³ Jaku-
biak, Robert Sobiecki. Rada
Osiedla pracowaæ bêdzie w
sk³adzie: przewodnicz¹ca El¿-
bieta Sobiecka; zastêpcy: El¿-
bieta Ciechomska i Mariusz
Bielecki; cz³onkowie: Joanna
Cukrowska, Beata Filipowicz,
Iza Gawarecka, El¿bieta Kró-
lak, Aleksandra Neræ, Danuta
Nowicka, Ewa Mroczek, Izabe-
la Oska, Ewa Wiechno, Iwona
Wiêckowska, Dorota Wojdyga,
Halina Zieliñska.

Raz w miesi¹cu pe³nione
bêd¹ dy¿ury w Zespole Szkó³
przy ul. Mieszka I 7, a propo-
zycje i wnioski mieszkañcy
bêd¹ mogli sk³adaæ do skrzyn-
ki Rady Osiedla, umieszczo-
nej przy koœciele pw. Zmar-
twychwstania Pañskiego.

K.

Kodeks pracy przewiduje,
i¿ w razie œmierci pracownika
w czasie trwania stosunku
pracy lub w czasie pobierania
po jego rozwi¹zaniu zasi³ku z
tytu³u niezdolnoœci do pracy
wskutek choroby, rodzinie
przys³uguje od pracodawcy
odprawa poœmiertna. Je¿eli
wiêc spe³niona zosta³a jedna
z powy¿szych przes³anek, to
przys³uguje Pani roszczenie o
wyp³atê takiej odprawy. Wy-
sokoœæ odprawy jest uzale¿-
niona od okresu zatrudnienia
pracownika u danego praco-
dawcy i wynosi: jednomie-
siêczne wynagrodzenie, je¿eli
pracownik by³ zatrudniony
krócej ni¿ 10 lat, trzymiesiêcz-
ne wynagrodzenie, je¿eli pra-
cownik by³ zatrudniony co
najmniej 10 lat, szeœciomie-
siêczne wynagrodzenie, je¿eli
pracownik by³ zatrudniony co
najmniej 15 lat. Do okresu za-
trudnienia pracownika wlicza
siê równie¿ okres zatrudnie-
nia u poprzedniego praco-
dawcy, jeœli zmiana praco-
dawcy nast¹pi³a poprzez
przejêcie zak³adu pracy, a tak-
¿e, gdy z mocy odrêbnych
przepisów nowy pracodawca
jest nastêpc¹ prawnym w sto-
sunkach pracy nawi¹zanych
przez pracodawcê poprzed-
nio zatrudniaj¹cego tego pra-
cownika. Odprawa poœmiert-
na przys³uguje ma³¿onkowi
oraz innym cz³onkom rodziny
spe³niaj¹cym warunki wyma-
gane do uzyskania renty ro-
dzinnej w myœl przepisów o
emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Odprawê poœmiertn¹
dzieli siê w czêœciach rów-
nych pomiêdzy wszystkich
uprawnionych cz³onków ro-
dziny. Je¿eli jednak by³aby

Pani jedyn¹ osob¹ upraw-
nion¹ do odprawy poœmiertnej
po mê¿u, to przys³ugiwaæ bê-
dzie Pani po³owa wartoœci
obliczonej na podstawie okre-
su zatrudnienia. Warto zwró-
ciæ uwagê na to, i¿ pracodaw-
ca, który ubezpieczy³ pracow-
nika na ¿ycie, zwolniony jest
z obowi¹zku wyp³aty odprawy
poœmiertnej. Gdyby jednak
odszkodowanie by³o ni¿sze
od odprawy poœmiertnej, pra-
codawca jest obowi¹zany
wyp³aciæ rodzinie kwotê sta-
nowi¹c¹ ró¿nicê miêdzy tymi
œwiadczeniami. Aby uzyskaæ
odprawê, nale¿y z³o¿yæ do
pracodawcy wniosek o jego
wyp³atê. Je¿eli pracodawca
odmówi wyp³aty nale¿nej
kwoty, swoich roszczeñ mo¿e
Pani dochodziæ na drodze
s¹dowej.

Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-

deks Pracy (Dz.U.98.21.94),

Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny

(Dz.U.64.16.93).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. (22) 215-69-84, 698-22-19

500-020-048, 515-134-071

Prawnik radzi

Odprawa
poœmiertna

Pó³ roku temu zmar³ mój m¹¿. By³ zatrudniony na pe³ny
etat u swojego pracodawcy. Czy to prawda, ¿e mogê
otrzymaæ od pracodawcy jak¹œ odprawê po œmierci mê¿a?

Janina W.

Dyrektor ZOO dr Andrzej Kruszewicz, wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski,

zastêpca dyrektora ZOO Ewa Zbonikowska
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy, Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka Wydzia³ Infrastruktury dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony
w dniu 22 lipca 2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kablowej linii oraz s³upów oœwietleniowych dla oœwietlenia
ul. Kwietniowej na dzia³kach ew. nr 33, 39, 49 i 70
w obrêbie 4-02-12, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
- Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy, Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka Wydzia³ Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony w dniu 22
lipca 2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie kablowej linii
oœwietleniowej wraz ze s³upami oœwietleniowymi w ul.
Calineczki i ul. Ma³ego Ksiêcia na dzia³kach ew. nr 16,
38/8, 38/11, 40/24, 40/11 w obrêbie 4-16-06, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 oraz art. 154 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek:
POLKOMTEL S.A. ul. Postêpu 3, 02-676 Warszawa z dnia
14.06.2010 r., w sprawie zmiany decyzji Prezydenta
m.st. Warszawy nr 1/CP/2010 r. z dn. 26 stycznia 2010 r.
ustalaj¹cej lokalizacjê inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na instalacji urz¹dzeñ Stacji Bazowej PLUS
GSM BT-10444 PRODUKCYJNA w tym:
• instalacji dwóch masztów stalowych mocowanych do
elewacji budynku
• instalacji anten sektorowych i radioliniowych na masztach
• instalacji urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym w
wydzielonej czêœci istniej¹cego pomieszczenia budynku
na budynku us³ugowo-handlowym Carrefour, zlokalizowanym
przy ul. Œwiatowida 18 dz. ew. nr 47/2 obrêb 4-03-06 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie. Przedmiotowa
zmiana dotyczy zakresu planowanej inwestycji na:
• instalacjê jednego masztu stalowego, mocowanego na
dachu budynku
• instalacjê anten sektorowych UMTS i radioliniowych na
maszcie,
• instalacjê urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym
w wydzielonej czêœci istniej¹cego pomieszczenia budynku,
• poprowadzenie zasilania do urz¹dzeñ BTS,
na budynku us³ugowo-handlowym Carrefour, zlokalizowanym
przy ul. Œwiatowida 18 dz. ew. nr 47/2 obrêb 4-03-06
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których
zlokalizowano inwestycjê celu publicznego
(powiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)).
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego
og³oszenia).

14 minut – tyle w 2011 roku potrwa przejazd z pêtli przy ul.
Mehoffera do metra na M³ocinach. Podró¿ z Winnicy - dwa
lata póŸniej – 21 minut. Ca³a trasa od ulicy Marymonckiej do
pêtli Winnica liczyæ bêdzie ok. 7 kilometrów, natomiast odci-
nek od Trasy Mostu Pó³nocnego – 4,4 km.

Na odcinku trasy wzd³u¿ ulicy Œwiatowida przewidziano
7 przystanków. W 2011 roku pasa¿erowie pojad¹ do pêtli
tymczasowej przy ul. Mehoffera, a w 2013 do pêtli na Winnicy.

- Przystanek Myœliborska (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida
i Myœliborskiej)

- Przystanek Æmielowska (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida
i Æmielowskiej)

- Przystanek Mehoffera (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida i
Mehoffera) – tu pasa¿erowie wysi¹d¹ w 2011 roku. Dwa
lata póŸniej pojad¹ odcinkiem do Winnicy. Na tym odcinku
przewidziano:

- Przystanek Stefanika (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida
i Stefanika)

- Przystanek Ordonówny (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida
i Ordonówny)

- Przystanek Strumykowa (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida
i Strumykowej)

- Przystanek Leœnej Polanki (skrzy¿owanie ulic Œwiatowida
i Leœnej Polanki/Plac Œwiatowida)

- Pêtla Winnica (w okolicy ulicy Poetów) – jej lokalizacja
powi¹zana jest z projektem rozbudowy ul. Modliñskiej, w tym
utworzenia jej wêz³a z ulicami Œwiatowida i Mehoffera-bis.

Wariant spo³eczny

– tak siê nie da
Planowany przebieg linii tramwajowej na Tarchomin jest

optymalny. Projekt forsowany przez grupê mieszkañców
Winnicy – potocznie nazywany wariantem spo³ecznym –
by³ szczegó³owo analizowany. O braku mo¿liwoœci jego
realizacji decyduj¹ istotne wzglêdy merytoryczne.

Po pierwsze – znacz¹co wy¿sze by³yby koszty realizacji in-
westycji. Wariant inwestora przewiduje wykupienie od osób
prywatnych dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê siedli-
skow¹. W wariancie spo³ecznym konieczne by³oby odkupie-
nie od dewelopera gruntów przewidzianych pod budownictwo
wielorodzinne. Jak wysoka by³aby to podwy¿ka wystarczy po-
równaæ rynkowe ceny obu tych rodzajów nieruchomoœci.

Ponadto wariant spo³eczny przewiduje poprowadzenie li-
nii tramwajowej wzd³u¿ ulicy Sprawnej, a w projekcie inwe-
stora trasa przecina jedynie ul. Poetów. Konieczna zatem
by³aby bardzo kosztowna przebudowa podziemnych instalacji
na d³ugim odcinku ulicy, a nie tylko na jednym skrzy¿owaniu.

Po drugie - przebieg trasy wed³ug propozycji grupy miesz-
kañców koliduje z obiektami, których charakter stawia pod
znakiem zapytania zasadnoœæ lub wrêcz uniemo¿liwia popro-
wadzenie linii. W wariancie spo³ecznym konieczne by³oby wy-
burzenie nowych budynków (w wariancie inwestorskim - sta-
rej zabudowy w z³ym stanie technicznym). Na drodze stoi
tak¿e wpisany do rejestru zabytków budynek garbarni oraz
Spó³dzielnia Pracy Inwalidów Inspol. Koszt spo³eczny pozba-
wienia osób niepe³nosprawnych mo¿liwoœci pracy, a tym sa-
mym œrodków do ¿ycia, bêdzie znacznie wy¿szy ni¿ koszt
wyburzenia budynków.

Po trzecie - wariant spo³eczny jest niezgodny z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego Winnicy
Pó³nocnej, z planem rozbudowy ulicy Modliñskiej, dla które-
go w ubieg³ym roku zosta³a wydana decyzja œrodowiskowa,
a tak¿e ze studium wykonalnoœci dla projektu „Obs³uga osie-
dla Tarchomin komunikacj¹ miejsk¹” oraz z warunkami po-
stêpowania przetargowego, na podstawie których wybrano
wykonawcê i podpisano umowê na opracowanie dokumen-
tacji projektowej.

Warto zwróciæ uwagê, i¿ nie potwierdzi³y siê wysuwane
przez wspomnian¹ grupê mieszkañców Winnicy zarzuty o
rzekomym niszcz¹cym wp³ywie inwestycji na œrodowisko (w
przypadku jej realizacji zgodnie z wariantem inwestora). Wy-
dana przez Biuro Ochrony Œrodowiska decyzja œrodowisko-
wa oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Œro-
dowiska potwierdzaj¹, ¿e inwestycja - przy wykonaniu zawar-
tych w dokumentach zaleceñ - nie zagra¿a obszarom chro-
nionym i nie narusza ekosystemu Kana³u Winnickiego oraz
Wydmy Tarchomiñskiej. Nie spowoduje równie¿ przetrzebie-
nia drzewostanu, a mieszkañcy Bia³o³êki nie bêd¹ nara¿eni
na nadmiern¹ emisjê ha³asu.

Zaproponowany przez inwestora – miasto sto³eczne War-
szawa - wariant uznano za najkorzystniejszy, bior¹c pod uwa-
gê uwarunkowania œrodowiskowe. Wariant spo³eczny zosta³

przeanalizowany, a wnioski zosta³y zawarte w raporcie o od-
dzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Na podstawie analizy wariantów, w decyzji œrodowiskowej
zapisano, ¿e „trasy obu wariantów [inwestora i spo³ecznego
– przyp. ZTM] na odcinku od ul. Dzierzgoñskiej do ul. Modliñ-
skiej s¹ konfliktogenne”. Nie jest zatem prawd¹, ¿e miasto
forsuje wariant „wbrew spo³eczeñstwu”, maj¹c do wyboru
rozwi¹zanie nie wzbudzaj¹ce kontrowersji. Przesuniêcie tra-
sy zgodnie z propozycj¹ „spo³eczn¹”, mog³oby wywo³aæ pro-
testy innej grupy mieszkañców tej czêœci Bia³o³êki.

Z raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko
wynika, ¿e zarówno wariant inwestora, jak i spo³eczny zak³a-
daj¹ „przebicie” siê przez Wydmê Nowodworsk¹ i dojœcie do
ul. Modliñskiej. Za rozwi¹zanie najmniej inwazyjne dla samej
wydmy i jej szaty roœlinnej uznano rezygnacjê ze œcie¿ki ro-
werowej po wschodniej stronie ulicy Œwiatowida i umocnie-
nie skarpy za pomoc¹ muru oporowego. Taki w³aœnie wariant
inwestor przedstawi³ do realizacji.

O wyborze wariantu zgodnego z planami inwestora – mia-
sta sto³ecznego Warszawy – zadecydowa³o wiele kryteriów.
Wziêto pod uwagê m.in. wyniki prognoz przewozów pasa¿er-
skich, szacunkowe koszty inwestycyjne, oceniono „kolizyjnoœæ”
trasy z uk³adem drogowym i pieszym, przebiegiem podziem-
nej infrastruktury oraz lokalizacj¹ obiektów przyrodniczych.
Przeprowadzono tak¿e analizê kosztów i korzyœci spo³ecznych.

W trakcie postêpowania o wydanie decyzji œrodowiskowej
ka¿dy zainteresowany móg³ zapoznaæ siê ze zgromadzonym
przez Biuro Ochrony Œrodowiska materia³em dowodowym
oraz z³o¿yæ uwagi i wnioski. Z takiej mo¿liwoœci skorzystali
m.in. mieszkañcy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe
i prywatne firmy. Ich wnioski – w ramach kompetencji – zo-
sta³y rozpatrzone przez BOŒ, które uzna³o, ¿e realizacja pla-
nowanego przedsiêwziêcia w wariancie wskazanym przez
inwestora jest mo¿liwa, przy zachowaniu warunków szcze-
gó³owo okreœlonych w decyzji.

O lokalizacji pêtli Winnica zdecydowa³ miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Winnicy Po³udniowej oraz
Studium Wykonalnoœci dla linii tramwajowej na Tarchomin i
Studium przebiegu ul. Œwiatowida na odc. od Mehoffera do
Modliñskiej. W wariancie inwestora pêtle tramwajowa i auto-

Tramwajem na Tarchomin
busowa zlokalizowane s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym m.p.z.p.
Winnicy Po³uniowej, na terenie przeznaczonym pod komuni-
kacjê miejsk¹. Lokalizacja takich obiektów na terenach in-
nych ni¿ us³ugi komunikacyjne jest wrêcz niemo¿liwa. Usytu-
owanie ul. Œwiatowida i pêtli na Winnicy jest œciœle powi¹za-
ne z projektem rozbudowy ul. Modliñskiej, w tym utworzenia
jej wêz³a z ulicami Œwiatowida i Mehoffera-bis.

Wyroki s¹dowe, na które powo³uj¹ siê przeciwnicy warian-
tu inwestorskiego, nie dotycz¹ merytorycznego zakresu in-
westycji. Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z
maja 2007 roku dotyczy³ kwestii proceduralnych. S¹d nie bada³
zasadnoœci planowanej inwestycji oraz nie wypowiada³ siê w
kwestiach dotycz¹cych rozwi¹zañ technicznych, przebiegu
trasy tramwajowej i ulicy Œwiatowida, czy uci¹¿liwoœci inwe-
stycji dla œrodowiska i mieszkañców. Jak czytamy w decyzji
œrodowiskowej - „przywo³ane wyroki s¹dów nie dotycz¹ po-
stêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach. Postêpowania zakoñczone przywo³ywa-
nymi wyrokami s¹dów by³y postêpowaniami odrêbnymi i nie
mia³y wp³ywu na wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedmiotowego przedsiêwziêcia”.

Wariant spo³eczny jest forsowany przez grupê mieszkañ-
ców Winnicy, którzy w zmianie planowanego przebiegu trasy
maj¹ interes prawny. Chc¹, aby omija³a ona nale¿¹ce do nich
nieruchomoœci. Efektem mo¿e byæ zablokowanie inwestycji,
która przyniesie korzyœæ - mo¿liwoœæ szybkiego i wygodnego
podró¿owania komunikacj¹ miejsk¹ - tysi¹com mieszkañców
Bia³o³êki.

ZTM informuje
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W tym roku w Hufcu Praga
Pó³noc im. Wigierczyków
(dzielnice Praga Pó³noc, Bia³o-
³êka, Targówek, gminy Marki i
Nieporêt) odby³o siê kilka obo-
zów, w których udzia³ wziê³o
ponad 700 zuchów, harcerzy i
instruktorów.  Dzieci i m³odzie¿

mog³y odpoczywaæ m.in. w ta-
kich miejscowoœciach jak: Ba-
bilon k. Chojnic, Warz¹chewka
Królewska k. W³oc³awka, Kur-
ki k. Olsztynka, Grunwald –
podczas obozu wêdrownego.

Z roku na rok obozy harcer-
skie i kolonie zuchowe staj¹

Harcerskie wakacje
Wakacje - czyli rêce pe³ne roboty. Jak co roku, gdy tylko

ostatni dzwonek zabrzmi w szko³ach, nasi harcerze i
instruktorzy pakuj¹ plecaki i wyje¿d¿aj¹ na swoje obozy.

siê coraz ciekawsze pod
wzglêdem programowym.
Tradycyjne elementy harcer-
skich obozów, jakie znaj¹
nasi poprzednicy, czyli np.
bieg biszkopta, harcerski bieg
terenowy, ³¹czymy z elemen-
tami specjalnoœciowymi jak
wspinaczka, ratownictwo,
³¹cznoœæ, ¿eglarstwo, zdoby-
waj¹c przy tym nowe spraw-

noœci i umiejêtnoœci harcer-
skie. A w nagrodê na koniec
dnia filmy wyœwietli obozowe
kino.

Jedn¹ z ciekawszych form
tegorocznego obozu mieli
harcerze ze Szczepu 206 im.
Wo³odyjowskich i Szczepu
273 „Mazowsze”, którzy pod-
czas harcerskiego Zlotu Grun-
waldzkiego na polach bitwy
uczestniczyli w obchodach
600-lecia bitwy pod Grunwal-
dem. Mimo ¿e byliœmy tam
goœæmi z Warszawy, dostali-
œmy odpowiedzialne zadanie
udzia³u w dru¿ynie reprezen-
tacyjnej oraz pe³nienia warty
honorowej przy Pomniku
Grunwaldzkim podczas naj-
wa¿niejszych uroczystoœci.

Zaraz po powrocie z obo-
zów, zabieramy siê dalej do

ZTM informuje
W zwi¹zku z kolejnym etapem moderniza-

cji ulicy Batorego w Z¹bkach (budowa kana-
lizacji oraz wymiana nawierzchni) do 30 wrze-
œnia linia autobusowa 199 zostaje skierowa-
na na poni¿sz¹ trasê objazdow¹:

PL. HALLERA – ... – Trocka – Radzymiñ-
ska – £odygowa – Z¹bki: £odygowa – War-
szawska – Pi³sudskiego – 3 Maja – Orla – ...
–  Warszawa: REMBERTÓW-AON.

Na trasie objazdowej obowi¹zuj¹ wszyst-
kie napotkane przystanki jako sta³e.

Zawiesza siê funkcjonowanie przystanków:
SOSNKOWSKIEGO ZB 01 i 02 w Z¹bkach; HAL-
LERA 01 w Z¹bkach; WYSPIAÑSKIEGO ZB 01 i
02 w Z¹bkach; PKP Z¥BKI ZB 01 i 02 w Z¹bkach.

W zwi¹zku z kolejnym etapem przebudo-
wy skrzy¿owania ul. P³ochociñskiej z P³y-

„roboty”. Tym razem przez
ca³y sierpieñ towarzysz¹ nam
apele, spotkania, zbiórki
zwi¹zane z Powstaniem War-
szawskim. Dzielimy siê zada-
niami, poszczególne dru¿yny
bior¹ udzia³ w mniejszych
uroczystoœciach, zbiórkach z
powstañcami, udzia³ w ape-
lach m.in. na Starej Pradze.
Zwyczajem siê ju¿ sta³o, ¿e
1 sierpnia ca³ym hufcem spo-
tykamy siê na apelu przy
Skwerze Batalionu AK Wigry,
w którym walczyli Wigierczy-
cy - instruktorzy harcerscy,
których imiê nosimy.

Harcerskie wakacje obfi-
tuj¹ w wiele radoœci i zabawy
dla naszych podopiecznych,
ale jednoczeœnie s¹ œwiadec-
twem pamiêci o tych, dziêki
którym dziœ mo¿emy czuæ siê

wolni, to ich s³u¿ba daje nam
si³ê i buduje fundamenty
naszej przysz³oœci.

phm. Sylwia Kunicka

cz³onek komendy hufca

ds. promocji i wizerunku

tow¹, przywraca siê funkcjonowanie przystan-
ku P£YTOWA 01 obowi¹zuj¹cego dla linii
705, 734, 735, 736 i N64 w nowej docelowej
lokalizacji tj. przy ul. P³ochociñskiej za skrzy-
¿owaniem z ul. P³ytow¹ w kierunku ul. Mo-
dliñskiej. Likwidacji ulega przystanek zastêp-
czy P£YTOWA 51.

W zwi¹zku z kolejnym etapem budowy Tra-
sy Mostu Pó³nocnego od 10 sierpnia urucho-
miony zosta³ przystanek OBRAZKOWA 02 –
w nowej lokalizacji, tj. w ul. Modliñskiej za
skrzy¿owaniem z budowan¹ Tras¹ Mostu Pó-
³nocnego – 140 metrów za dotychczasow¹
lokalizacj¹ przystanku 02.

Przystanek obowi¹zuje dla linii: 126, 133,
144, 152, 186, 723, 731, 801, N03, N13, N53
i N63 – jako warunkowy.
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI profesjonalnie
- tel. 661-596-888
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JEZYK polski - nauczycielka
725-480-337
POPRAWKI, matematyka,
fizyka, chemia, dojazd,
tel. 500-865-729

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ
502-911-367
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek -
502-911-367

ZARZ¥DZANIE i administro-
wanie nieruchomoœciami
606-970-805
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi 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 ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

SPRZEDAM
SPRZEDAM grób na Bródnie
tel. 22 818-81-12

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony w dniu
7 lipca 2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na rozbudowie hali
basenowej o trybuny dla widowni wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ na dzia³kach ew. nr 15/2, 15/3, 15/4, 16/6,
16/7, 16/8 w obrêbie 4-03-04, przy ul. Œwiatowida 56
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie plano-
wanej inwestycji o zmianie treœci ostatecznej decyzji
nr 55/CP/2010 z dnia 15.07.2010 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie Centrum Samotnych Matek z Dzieæmi z
wewnêtrzn¹ droga dojazdow¹ i parkingami wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (trafostacja),
przy³¹czami do budynków i zagospodarowaniem
terenu na czêœci dzia³ek nr ew. 44/7 i 44/8 z obrêbu
4-02-26 przy ul. Chlubnej w Dzielnicy Bia³o³êka, na
wniosek Sto³ecznego Zarz¹du Rozbudowy Miasta
z dnia 30.07.2010 r. w zakresie zapisu dotycz¹cego k¹ta
nachylenia dachu, dodatkowej zgody na wycinkê
drzew oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w  Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 305  (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w
czwartki od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 96.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 7 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 39/CP/2010 z dnia 24.05.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
Majorki na dzia³kach ew. nr 6/13, 6/14 i 6/15 z obrêbu
4-05-11 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
na wniosek osób fizycznych z dnia 15.01.2010 r.
Nr 40/CP/2010 z dnia 24.05.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie domu opieki
spo³ecznej wraz z parkingiem, infrastruktur¹ tech-
niczn¹ i zagospodarowaniem terenu na dzia³ce ew.
nr 29/1 z obrêbu 4-05-01 po³o¿onej przy ul. Wa³uszew-
skiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na
wniosek osoby fizycznej z dnia 18.03.2010 r.
Nr 41/CP/2010 z dnia 26.05.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia w liniach rozgraniczaj¹cych ul.
Widnej/Wyganowskiej na dzia³ce ew. nr 81/5 z obrêbu
4-17-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
na wniosek MAZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA
SP. Z O.O. ODDZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA,
z siedzib¹ przy Al. Jerozolimskich 179 w Warszawie
z dnia 22.02.2010 r.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
7 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-
pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 307 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-198.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, witam serdecznie po
wakacyjnej przerwie. Mam
nadziejê, ¿e Wasze plany
urlopowe zrealizowa³y siê lub
zrealizuj¹ siê wkrótce.

Wakacje to czas niecho-
dzenia do szko³y. Polska po-
lityka zachowuje siê tak, jak-
by zabrak³o podstawowej kin-
dersztuby. Serdecznie wspó-
³czujê Jaros³awowi Kaczyñ-
skiemu i rodzinom, które stra-
ci³y swoich bliskich w trage-
dii. W zesz³ym roku pocho-
wa³em obydwoje swoich ro-
dziców, zmar³ych jedno po
drugim. Du¿o rozumiem. Ale
poszed³em na wybory, nie
sterczê pod pa³acem prezy-
denckim. Nie przeszkadza
mi, ¿e Komorowski powie-
dzia³ dobroœæ zamiast dobro.
Mam nadziejê, ¿e potrafi za-
œpiewaæ poprawnie hymn
narodowy.

Z nadziej¹ te¿ oczekujê
rozs¹dnej polityki rz¹du i
opozycji. Konstruktywnej
gry dla dobra ogó³u, a nie
swoich prywatnych spraw.
Pamiêæ i ¿al nie mog¹ za-
s³oniæ dzia³ania i myœlenia o
przysz³oœci.

Czas na zwierzêc¹ w¹-
trobê. Jest umieszczona w
jamie brzusznej. Zbudowa-
na jest z komórek zwanymi
hepatocytami. Te wœród
g¹szczu przewodów ¿ó³cio-
wych i naczyñ krwiono-
œnych tworz¹ p³aty, a te
ca³y narz¹d. Fenomenem
w¹troby jest zdolnoœæ do
regeneracji. Usuniêty ka-
wa³ek w¹troby z czasem
odrasta. Genialny narz¹d.
Mnogoœæ i skomplikowanie
funkcji jest jeszcze nie zba-
dana. Ale to tytan pracy i
bardzo zdolny konstruktor.

Wytwarza ¿ó³æ niezbêdn¹
do procesów trawienia. W
niej tak¿e usuwa wiele tok-
syn. Wytwarza bia³ka od naj-
subtelniejszych dla surowicy
krwi do bia³ek budulcowych.
W niej cukry z³o¿one prze-
kszta³cane s¹ do ¿yciodajnej
glukozy.

Wytwarza czynniki krzep-
niêcia krwi. Prowadzi sze-
roko rozumian¹ gospodar-
kê t³uszczow¹. Jest maga-
zynem wszystkiego, czego
w organizmie zabraknie.
Wspomaga dzia³anie uk³a-
du krwiotwórczego, a tak¿e
nerek, bior¹c na siebie ciê-
¿ar przekrêcania amoniaku
w mocznik i kwas moczo-
wy. W niej powstaj¹ prze-
ogromne iloœci ciep³a. Wy-
daje siê byæ nie do znisz-
czenia, ale jednak ....

Wychowanie obywatelskie
w aspekcie w¹troby
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POzytywnie

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

Pesymiœci twierdz¹: minê³o
ju¿ dwie trzecie wakacji, opty-
miœci na to mówi¹: zosta³a jesz-
cze jedna trzecia. Obie tezy s¹
prawdziwe. Ach! Có¿ to s¹ za
medialne wakacje. Dziennika-
rze po raz pierwszy od lat nie
mogli narzekaæ na sezon ogór-
kowy. Nie poszukiwano Pasku-
dy w Zalewie Zegrzyñskim czy
guŸca w Lasach Kabackich. Po
prostu siê dzia³o.

Najpierw poprzedzone po-
wodzi¹ wybory prezydenckie
po tragicznej katastrofie smo-
leñskiej, powtarzam katastro-
fie, a nie zbrodni, jak zaserwo-
wa³ nam przed kilkoma dnia-
mi spuszczony ze smyczy
Macierewicz. Lipcowy fina³
kampanii wy³oni³ zwyciêzcê w
drugiej turze. Wówczas jak w
greckim teatrum spad³y z twa-
rzy maski, które przyoblek³a
ekipa jednego z pretendentów.
Czo³owi do tej pory aktorzy
spektaklu pod tytu³em - jeste-
œmy odmienieni - znikli ze sce-
ny i powrócili dotychczasowi li-
derzy, a wraz z nimi pycha,
buta i oskar¿enia o wszystko -
nawet zimne piwo Lech im
przeszkadza. Tak na dobr¹
sprawê jeszcze komisje nie po-
liczy³y do koñca g³osów, a ju¿
pojawi³y siê wyborcze protesty.
Dzia³o siê i nadal siê dzieje.
Druga fala powodzi zmiot³a

wiarê rz¹dz¹cych, ¿e opatrz-
noœæ nad nimi czuwa i wystar-
czy robiæ dobre miny oraz obie-
cywaæ. Ludzie coraz czêœciej
zaczynaj¹ siê domagaæ reali-
zacji obietnic, szczególnie tych
przedwyborczych. Premier
musi mniej czasu poœwiêcaæ
na ukochan¹ pi³kê no¿n¹, a
wiêcej czasu na rz¹dzenie.
Gdy bud¿et siê nie spina, to
decyzje trzeba podejmowaæ.
Decyzje niepopularne, bo siê-
gaj¹ce do kiesy podatnika, a
ten kocha tych, co daj¹, a nie
odbieraj¹. Rozpatrywanie pro-
testów w sprawie prawomoc-
noœci wyborów przesunê³o ter-
min zaprzysiê¿enia prezyden-
ta elekta z lipca na sierpieñ i
na³o¿y³y siê na obchody rocz-
nicy Powstania Warszawskie-
go oraz dzieñ próby przenie-
sienia krzy¿a spod Pa³acu Na-
miestnikowskiego do Koœcio³a
Œwiêtej Anny. Wydarzenie to
po raz kolejny - nie zaprzysiê-
¿enie, lecz próba przeniesie-
nia krzy¿a - da³y naszej Oj-
czyŸnie pierwsze miejsce w
œwiatowych newsach. Po po-
kazie histerii, gdzie o ma³o nie
dosta³o siê tak¿e kap³anom i
nie przyby³o kilku nowych krzy-
¿y na Krakowskim Przedmie-
œciu sam dzieñ inauguracji no-
wej prezydentury by³ wyj¹tko-
wo spokojny. Buczenie i gwiz-

dy na nowego prezydenta
bêd¹ mu zapewne towarzyszy-
³y przez ca³¹ jego kadencjê,
dopóki jego przeciwnicy bêd¹
mieli si³ê wydawaæ z siebie
tego typu odg³osy. Zawsze bê-
dzie przez nich znienawidzo-
ny. Coraz mocniejsza bêdzie
presja na budowanie legendy
jego poprzednika, wszak uho-
norowanego pochówkiem wa-
welskim. II Rzeczpospolit¹ rz¹-
dzi³y dwie trumny: Pi³sudskie-
go i Dmowskiego. Zwolennicy
IV RP swoj¹ ju¿ maj¹. Bêdzie
siê dzia³o.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Felieton nie do koñca wakacyjny

Jaros³aw Kaczyñski ju¿ kilka
dni po wyborach prezydenckich
zrzuci³ przybran¹ na czas kam-
panii wyborczej skórê owieczki
i rozpocz¹³ krucjatê przeciwko
wszystkim, którzy kiedykolwiek
powiedzieli coœ z³ego o PiS i
jego tragicznie zmar³ym bracie.
Najwa¿niejszym jej elementem
sta³a siê awantura o krzy¿ sto-
j¹cy przed pa³acem prezydenc-
kim. Ustawiony przez harcerzy
w dniu katastrofy rz¹dowego
samolotu mia³ byæ symbolem
tragedii i narodowego pojedna-
nia. Niestety, doœæ szybko
zacz¹³ byæ wykorzystywany do

politycznej awantury i zamiast
³¹czyæ, skutecznie podzieli³ na-
sze spo³eczeñstwo. Przez kilka
tygodni trwa³y wiêc narady
przedstawicieli kancelarii prezy-
denta, w³adz miasta, koœcio³a i
harcerzy na temat tego, kto i
gdzie powinien ten krzy¿ prze-
nieœæ. Panowie od prezydenta
twierdzili, ¿e to problem koœcio-
³a, w³adze miasta, ¿e to teren
kancelarii prezydenta, a Koœció³
umywa³ rêce i wskazywa³ nawet
na harcerzy, którzy na dobr¹
sprawê sami tego piwa nawa-
rzyli. Wreszcie uradzono, ¿e 3
sierpnia krzy¿ zostanie uroczy-

œcie przeniesiony do koœcio³a w.
Anny i problem zostanie rozwi¹-
zany z korzyœci¹ dla wszyst-
kich. Naiwni jednak byli wszy-
scy, którzy w to wierzyli. Cere-
monia przenosin zosta³a prze-
rwana i przerodzi³a siê w regu-
larne zamieszki tzw. obroñców
krzy¿a, w efekcie czego zdecy-
dowano, ¿e krzy¿… pozostaje!

Pañstwo polskie i warszaw-
ski samorz¹d ugiê³y siê przed
terrorem kilkusetosobowej gru-
py ludzi, nie szanuj¹cych praw
Rzeczpospolitej, którym nie
wystarczy³ nawet autorytet Ko-
œcio³a Katolickiego. Fiasko

przenosin to totalna kompromi-
tacja odpowiedzialnych za
przestrzeganie prawa instytucji
samorz¹dowych i rz¹dowych,
dziœ w ca³oœci kontrolowanych
przez Platformê Obywatelsk¹.
Okaza³o siê, ¿e nie potrafi¹ one
skutecznie funkcjonowaæ, bo
parali¿uje je znak krzy¿a. Rok
temu Hanna Gronkiewicz –
Waltz nie waha³a siê u¿yæ si³y
wobec walcz¹cych o swe miej-
sca pracy kupców z KDT, dziœ
skapitulowa³a przed garstk¹ fa-
natyków i awanturników, bez-
prawnie chroni¹cych siê za
symbolem krzy¿a. Przedstawi-
cielom pañstwa i miasta zabra-
k³o wyobraŸni, determinacji i
konsekwencji, w wyniku czego
dzieñ 3 sierpnia zamiast staæ
siê œwiêtem kompromisu i zro-
zumienia, sta³ siê dniem ¿a³o-
by dla zasad spo³eczeñstwa
obywatelskiego i samorz¹dno-
œci. To dzieñ hañby i wstydu nie
tylko dla Jaros³awa Kaczyñ-
skiego i jego zwolenników, Ko-
œcio³a, ale równie¿ Hanny
Gronkiewicz-Waltz, Donalda
Tuska i Bronis³awa Komorow-
skiego. Sprawowanie w³adzy
wymaga bowiem odwagi i od-
powiedzialnoœci za pañstwo i
jego obywateli, a tego u rz¹dz¹-
cych z PO tutaj zabrak³o.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Dzieñ hañby i wstydu

Lepiej póŸno ni¿ wcale. Tak
skomentowaæ mo¿na by
uchwa³ê Rady Warszawy z 15
lipca br. w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru
Mañki-Wojdy czêœæ zachodnia
(znaczna czêœæ planu X-71-
czêœæ I). Najwiêkszy na Bia³o-
³êce plan zagospodarowania
przestrzennego, wielkoœci ̄ oli-
borza, o powierzchni 640 ha
(m.in. Kobia³ka, Mañki-Wojdy),
trudno w ogóle nazwaæ pla-
nem. Zezwala on, praktycznie
na ca³ym swoim obszarze, na
budowanie w bezpoœredniej
bliskoœci domów jednorodzin-
nych 12-metrowych bloków. W
obecnym kszta³cie plan ten nie
zawiera odpowiednich do za-
³o¿eñ rozwoju dzielnicy planów
rozwoju infrastruktury komuni-
kacyjnej, instytucji publicznych
oraz aspektów ochrony przy-
rody. Krótko mówi¹c, nie ma
faktycznie miejsc, na których
mo¿na by wybudowaæ szko³ê,
przedszkole czy stworzyæ

przestrzeñ publiczn¹. Jest to
skutek uchwalania przed 2002
r. jeszcze przez Gminê Bia³o-
³êka planów, których, jak mam
wra¿enie, g³ównym celem nie
by³ ³ad przestrzenny, ale pod-
niesienie wartoœci gruntów i
u³atwienie chaotycznej zabu-
dowy. Dziœ p³ac¹ za to nowi i
starzy mieszkañcy tych tere-
nów. Jak mo¿na przeczytaæ w
uzasadnieniu do uchwa³y
Rady Warszawy, przyst¹pienie
do sporz¹dzenia nowego pla-
nu jest efektem jednoznacz-
nych wniosków Rady Dzielni-
cy Bia³o³êka (uchwa³a z kwiet-
nia 2008 r. z wniosku klubu
radnych PO), mieszkañców i
lokalnych stowarzyszeñ. W
2009 r. Stowarzyszenie „Moja
Bia³o³êka” w imieniu lokalnej
spo³ecznoœci zaprezentowa³o
m.in. 71 merytorycznych,
szczegó³owych powodów, dla
których warto zmieniæ plan X-
71 czêœæ 1.  By³y one zbie¿ne
z wnioskiem Rady Dzielnicy.

Cieszê siê, ¿e ta wspólna
inicjatywa ró¿nych œrodowisk

przyst¹pienia do zmiany planu
zakoñczy³a siê sukcesem, a w
przysz³ej kadencji w³adze mia-
sta i Dzielnicy Bia³o³êka bêd¹
mia³y szanse poprawiæ to, co
kiedyœ by³o zrobione dla doraŸ-
nych interesów kosztem
mieszkañców.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

pjaworski@naszabialoleka.pl

Lepiej póŸno ni¿ wcale

„Rozrywek mamy moc,

To miasto nigdy nie œpi, nie

… no chyba, ¿e jest noc”

NiedŸwiedŸ w du¿ym,

niebieskim domu

Na motto tego felietonu wy-
bra³em cytat z piosenki pocho-
dz¹cej z ulubionej bajki mojej
córki. Polski t³umacz tej serii
(wytwórni Jima Hensona) pew-
nie mieszka w Warszawie, bo
zdanie to jak ula³ pasuje do
miasta, w którym trudno o ci-
szê nocn¹ na peryferyjnych
osiedlach, za to œwietnie funk-
cjonuje ona na rynku Starego
Miasta.

W stolicach takich, jak Pary¿
czy Rzym, sierpieñ jest miesi¹-
cem urlopów. Mieszkañcy wy-
je¿d¿aj¹ na ca³y miesi¹c. Mo¿-
na tam spotkaæ tylko turystów,
a wiêkszoœæ instytucji jest nie-
czynna. W Warszawie teore-
tycznie wszystko dzia³a normal-
nie, a polscy pracodawcy sto-
suj¹ drobiazgowe „plany urlo-
pów”. Jednak to tylko pozory.
Na przyk³ad autobusy linii E-8
kursuj¹ tylko rano. Wiadomo
przecie¿, ¿e w okresie wakacji
ludzie doje¿d¿aj¹ do pracy, ale
nie wracaj¹ z niej do domów.

Je¿eli chcemy spêdziæ tro-
chê czasu na œwie¿ym powie-
trzu z dzieæmi, natkniemy siê
na urz¹dzone za ciê¿kie pieni¹-
dze place zabaw, na których
dzieci mog¹ spotkaæ powa¿ne

niebezpieczeñstwa. Nieogro-
dzone huœtawki, „ma³pie gaje”,
z których ³atwo spaœæ, dziura-
wy tartan, a czêœciej betonowa
kostka. Zakaz wprowadzania
psów jest czyst¹ fikcj¹, wiêc
dzieci bawi¹ siê pomiêdzy psi-
mi odchodami. Stra¿ Miejska
jest przecie¿ od wa¿niejszych
zadañ, na przyk³ad walki z
obroñcami krzy¿a.

Jak powiedzia³ pewien Afro-
polak: Po ka¿dej wiêkszej ule-
wie ca³a Bolanda ton¹æ. Nic
nie dzia³a tak, jak powinno.
Kilka godzin deszczu i nigdzie
nie ma pr¹du, telefonów, za to
du¿o wody jest w piwnicach. To
dlatego, ¿e Bolanda tania pañ-
stwa jest.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Jak prze¿yæ
lato w mieœcie?

13 sierpnia 1944 roku by³a
s³oneczna niedziela, druga
niedziela w wolnej Warszawie.
Wprawdzie po mieœcie rozcho-
dzi³y siê niejasne pog³oski o
rzezi dokonanej przez Niem-
ców tydzieñ wczeœniej na Woli,
by³y one jednak tak maka-
bryczne - nawet wobec wspo-
mnieñ piêciu lat okupacji - ¿e
nikt ich nie obejmowa³ wy-
obraŸni¹. Mimo i¿ tego dnia
Niemcy otoczyli Stare Miasto,
co odizolowa³o Komendê
G³ówn¹ AK od wiêkszoœci
wojsk powstañczych, warsza-
wiacy byli pe³ni optymizmu. O
szóstej na poobiednio nastro-
jonej ulicy Kiliñskiego wybuch³
czo³g nafaszerowany materia-
³ami wybuchowymi, zabijaj¹c
kilkaset osób. Strzêpy ludzkich
cia³ fruwa³y w powietrzu, oble-
piaj¹c œciany kamienic. Na-
stêpnego dnia nic ju¿ nie by³o
takie samo. Z warszawskich
kranów przesta³a lecieæ woda,
a polscy ¿o³nierze zaczêli
schodziæ do kana³ów.

Dziœ rany miasta powoli siê
zasklepiaj¹, i tylko z pieczo³o-
witoœci¹ zachowujemy œlady po
kulach w nielicznych zachowa-
nych z tamtych lat murach ka-
mienic. Mamy jeszcze zaszczyt

znaæ i spotykaæ Powstañców.
Szacunek dla ich walki i dla tra-
gedii miasta jest prze¿yciem ini-
cjacyjnym dla ka¿dego, kto
chce zakochaæ siê w Warsza-
wie. Korzystaj¹ z tego obficie
politycy, lepiej albo gorzej.

Kandydat na prezydenta
miasta w 2002 roku Lech Ka-
czyñski w swoim programie
wyborczym o Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego nawet nie
wspomnia³. Temat potrzeby
utworzenia Muzeum nie by³ dla
niego istotny nawet wtedy, gdy
zosta³ prezydentem stolicy.
Zlekcewa¿y³ Andrzeja Wajdê,
gdy ten zaproponowa³ mu bu-
dowê Muzeum na terenie zabyt-
kowej gazowni na warszawskiej
Woli, z panoram¹ walk usta-
wion¹ w jednym z ogromnych
zbiorników. Uleg³ dopiero, gdy
przyszli do niego dzia³acze PiS
i wy³o¿yli mu, jakie zyski budo-
wa Muzeum mo¿e przynieœæ w
kampanii wyborczej. W tema-
tach powstañczych Kaczyñski
nadal porusza³ siê nieporadnie:
otwarcie Muzeum wyznaczy³ na
godzinê 17.00 w dniu 1 sierp-
nia 2004 roku. Zdawa³ siê nie
wiedzieæ, ¿e Powstañcy dok³ad-
nie wtedy zbieraj¹ siê na Po-
w¹zkach. Po ich protestach
zaproszenia trzeba by³o druko-
waæ jeszcze raz...

Sposób wykorzystania Mu-
zeum w kampanii PiS latem
2005 roku wzbudzi³ w œrodo-
wiskach Powstañców niesmak

i nie jest przypadkiem, ¿e ge-
nera³ Zbigniew Œcibor-Rylski,
prezes Zwi¹zku Powstañców
Warszawskich, znalaz³ siê w
komitecie poparcia Bronis³awa
Komorowskiego.

W tym roku w³adze miasta
równie¿ popisa³y siê nieporad-
noœci¹. W dniu 1 sierpnia, kil-
ka minut przed 17.00, do War-
szawy nadjechali kolarze Tour
de Pologne. Belwederska, Ale-
je Ujazdowskie i Plac Trzech
Krzy¿y by³y wtedy pe³ne gwa-
ru, muzyki, pêdz¹cych rowe-
rów i samochodów kr¹¿¹cych
pomiêdzy wielkim dmuchany-
mi reklamami. Godzina W by³a
gdzie indziej.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Sierpnie
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mi, niepowodzeniach pierw-
szego uderzenia i braku mo¿-
liwoœci rozwiniêcia, tak dzia-
³añ zaczepnych, jak i obron-
nych; przy tym posiadaj¹c nie-
mal pewnoœæ, ¿e Rosjanie w
najbli¿szym czasie nie po-
dejm¹ walki o Pragê, komen-
dant Obwodu, p³k ¯urowski,
by unikn¹æ wykrwawienia
swych oddzia³ów w nierównej
walce, postanowi³ przerwaæ je
na ulicach Pragi i podj¹æ takie
dzia³ania, jakie by³y mo¿liwe
w zaistnia³ej sytuacji. Dzia³a-
nia te okreœli³ w wydanym roz-

kazie z dnia 4 sierpnia 1944
roku. W tym rozkazie m.in.
stwierdza³ i nakazywa³:

1. Okres Powstania trwa
nadal, gdy¿ nie zosta³ odwo-
³any – musimy czuwaæ w po-
gotowiu, bo nie wiemy o za-
miarach wroga.

3. Wobec przerwania walk
w Obwodzie, oddzia³y maj¹
siê zakonspirowaæ, nie roz-
rywaj¹c tych zwi¹zków orga-
nizacyjnych, w jakich wyst¹-
pi³y w chwili rozpoczêcia
okresu „W”.

5. Polecam organizowaæ
grupy ochotników (z broni¹)

do przerzutów poza teren
Pragi.

/…/ Na lewy brzeg Wis³y,
do walcz¹cych tam oddzia-
³ów przerzucono ³¹cznie po-
nad 700 uzbrojonych ¿o³nie-
rzy. Przerzuty trwa³y do
pierwszych dni wrzeœnia.

Te fakty przypomnia³ p³k
Bohdan Zawolski, prezes
Praskiego Œrodowiska
Zwi¹zku Powstañców War-
szawskich. Do wydarzeñ
sprzed 66 lat nawi¹za³a w
swym wyst¹pieniu  wiceprze-
wodnicz¹ca Rady Dzielnicy
Targówek Iwona Wujastyk;
ho³d uczestnikom Powstania
odda³ wiceburmistrz Targów-
ka S³awomir Antonik. Modli-
twê w intencji, by ofiary Sierp-
nia nie by³y daremne, popro-
wadzi³ ks. Marcin O¿óg z pa-
rafii Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.
Wieñce z³o¿yli kombatanci,
przedstawiciele w³adz Tar-
gówka i szkó³ oraz Towarzy-
stwa Przyjació³ Warszawy
Oddzia³ Bródno.

Tego samego dnia, przy
kapliczce u zbiegu ulic Mar-
kowskiej i Z¹bkowskiej – w
miejscu, gdzie 1 sierpnia
1944 roku o godzinie 16.30
pad³y pierwsze strza³y Po-
wstania Warszawskiego na
Pradze – odby³a siê uroczy-
stoœæ, podczas której o tych
wydarzeniach opowiedzia³
Hubert Kossowski.

Do przedwczesnego boju
dosz³o przypadkiem, jeszcze
na blisko pó³ godziny przed
wyznaczon¹ rozkazem Ko-
mendy G³ównej AK godzin¹
„W” (17.00). Œlepy los zrz¹-
dzi³, ¿e por. Micha³ £azarski
ps. „Biebrza”, dowódca jednej
z kompanii Rejonu IV (Micha-
³ów) prowadzi³ ul. Markowsk¹
grupê swoich ¿o³nierzy na
miejsce zbiórki ca³ego od-
dzia³u. Zarówno on, jak i jego
ludzie, byli w ubraniach cywil-
nych i bez bia³o-czerwonych
opasek. W plecakach i tor-
bach nieœli czêœciowo zde-

montowan¹ broñ, amunicjê i
granaty. By³o ich oko³o dwu-
dziestu. Celem ich marszru-
ty by³o dojœcie ul. Markowsk¹
do torowisk kolejowych za
Dworcem Wileñskim, szybki
przeskok torów i dotarcie w
rejon Nowej Pragi. Niestety,
w chwili, gdy od skrzy¿owa-
nia dzieli³o ich zaledwie kilka-
dziesi¹t kroków, z bramy
domu przy ul. Z¹bkowskiej
wy³oni³ siê silny, ponad dzie-
siêcioosobowy patrol nie-
mieckiej ¿andarmerii. Gdy
dostrzegli siê wzajemnie –
dzieli³o ich ok. 10 metrów.
Konfrontacja by³a nieuniknio-
na. Zdecydowan¹ przewagê
mieli Niemcy – ich broñ by³a
gotowa do strza³u. Skierowali
j¹ natychmiast w „podej-
rzan¹” grupê m³odych i za-
skoczonych mê¿czyzn, ¿¹da-
j¹c dokumentów i szykuj¹c
siê do kontroli baga¿u. Wów-
czas na czo³o grupy wyszed³
por. £azarski i, skracaj¹c dy-
stans do dowódcy patrolu
oraz symuluj¹c, ¿e siêga po
dokumenty, b³yskawicznie
wyci¹gn¹³ rewolwer i zastrze-
li³ go, oddaj¹c jeszcze kilka
strza³ów do zaskoczonych
Niemców, zanim pad³ sko-
szony seri¹ „szmajsera”. Roz-
pocz¹³ siê trwaj¹cy kilka mi-
nut bój. Niemcy, posiadaj¹cy
przewagê w uzbrojeniu, unie-
mo¿liwili przedarcie siê resz-
ty grupy do ulicy Bia³ostoc-
kiej. Po obu stronach padli
zabici i ranni. Oprócz por.
£azarskiego zginê³o jeszcze
dwóch powstañców (niestety,
NN), a trzech zosta³o ran-
nych. Straty Niemców to
dwóch zabitych i kilku ran-
nych. Pozbawieni dowódcy
powstañcy byli zmuszeni wy-
cofaæ siê w g³¹b ulicy Mar-

kowskiej. Ten przypadkowy,
przedwczesny bój postawi³ w
stan podwy¿szonego pogoto-
wia wszystkie jednostki nie-
mieckie na Pradze, a – co
oczywiste – potwierdzi³ Niem-
com, ¿e równie¿ Praga znaj-
duje siê w strefie przygotowy-
wanej akcji powstañczej.
Wzmocniono posterunki i pa-
trole./…/ Ten i wiele innych
faktów stanowi niezbity do-
wód, ¿e my, mieszkañcy Pra-
gi, mo¿emy byæ dumni z
uczestnictwa i w tym frag-
mencie naszej historii. Jeste-
œmy winni zachowaæ w na-
szej i przysz³ych pokoleñ pa-
miêæ o tych, którzy za niepod-
leg³oœæ oddawali tu ¿ycie.

O zachowanie tych wyda-
rzeñ w pamiêci apelowa³ tak-
¿e wiceburmistrz Pragi Pó-
³noc Jaros³aw Sarna; czêœæ
modlitewn¹ poprowadzi³ ks.
Dionizy Mróz sdb, proboszcz
Bazyliki Najœwiêtszego Serca
Jezusowego. Mieczys³aw
Wojdyga zachêca³ do sk³ada-
nia wpisów do prowadzonej
od kilku lat ksiêgi pami¹tko-
wej, która znajdzie siê w Mu-
zeum Pragi.

8 sierpnia uczczono boha-
terów Powstania Warszaw-
skiego na Cmentarzu Bród-
nowskim. W Koœciele Drew-
nianym odprawiona zosta³a
msza œwiêta w ich intencji.
Uroczystoœæ przy pomniku Ar-
mii Krajowej w Alei G³ównej
w kwaterze 22A poprowadzi³
por Wiktor Sokólski, prezes
Praskiego Obwodu ŒZ¯AK,
apel poleg³ych - p³k Ryszard
Borman. O walkach 6-XXVI
Obwodu opowiedzia³a Halina
Kondracka. Na grobie ¿o³nie-
rzy AK z³o¿ono wieñce.

Kolejne uroczystoœci od-
bêd¹ siê na Pradze Po³udnie.

Przed miejscem pamiêci po-
leg³ych lotników 148. dywizjo-
nu bombowego RAF, nios¹-
cych pomoc walcz¹cej War-
szawie - w Parku Skaryszew-
skim, ul. Ignacego Paderew-
skiego, 14 sierpnia o godz.
11.00 zostan¹ z³o¿one kwia-
ty. O przeprawach oddzia³ów
praskiego obwodu na lewy
brzeg Wis³y, w celu kontynu-
owania walki – przypomni
uroczystoœæ 22 sierpnia o
godz. 13.00 w parafii œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a, przy ul.
Kapelanów AK (Goc³aw, Orlik).

Praskie obchody 66. rocz-
nicy Powstania Warszaw-
skiego zakoñczy 10 wrzeœnia
o godz. 11.00 na skwerze im.
p³k. Antoniego W. ̄ urowskie-
go u zbiegu ulic 11 Listopada
i In¿ynierskiej, uroczystoœæ,
upamiêtniaj¹ca udzia³ pra-
skich oddzia³ów Armii Krajo-
wej oraz ich rozwi¹zania po
zdobyciu Pragi przez wojska
Frontu Wschodniego.

Organizatorem obchodów
jest Œrodowisko ¯o³nierzy 6-
XXVI Obwodu Armii Krajowej
Zwi¹zku Powstañców War-
szawy i Urzêdy Dzielnic Uro-
czystoœæ przy kapliczce zor-
ganizowali: absolwenci Li-
ceum i. Króla W³adys³awa IV,
Fundacja Hereditas i Praski
Hufiec ZHP.

K.

Fot. Katarzyna Spoczyñska-Król

Ma³gorzata Staniak

W ci¹gu ostatnich kilku lat, tak¿e po praskiej stronie Warszawy, przeprowadzono wiele
remontów chodników. Nic, tylko siê cieszyæ. Tymczasem nie doœæ, ¿e nadal siê potykamy i
brodzimy w ka³u¿ach, coraz czêœciej stajemy bezradni w morzu szarej (z rzadka ró¿owej czy
¿ó³tej) betonowej tandety. Nawierzchnie do hal i przemys³owych parkingów rozpanoszy³y siê
po ca³ym mieœcie, zaw³aszczaj¹c tak¿e tereny zabytkowe i przestrzenie publiczne, których
jakoœæ w znacznym stopniu decyduje o postrzeganiu miasta przez jego mieszkañców.

Obroñcy zabytków i spo³ecznicy powiedzieli: doœæ! Kolejne komisje dialogu spo³ecznego
utworzone przy miejskich instytucjach podejmuj¹ uchwa³y w tej sprawie. Pilnie potrzebne
s¹ standardy, okreœlaj¹ce rodzaje nawierzchni odpowiednich do poszczególnych obszarów
miasta. Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich wystosowa³ ponadto petycjê, wzywaj¹c¹ w³adze
miasta do natychmiastowego zaprzestania stosowania kostki oraz do wymiany ju¿ pokry-
tych tak¹ nawierzchni¹ chodników, zw³aszcza w obszarach reprezentacyjnych i zabytko-
wych. Apel podpisa³o kilkanaœcie organizacji spo³ecznych z ca³ej Warszawy.                 Kr.

Kostk¹ w p³ot

Œladami Powstania Warszawskiego

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936


