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I co z tym Z£YM?
pyta Krzysztof Michalski z PSM Micha³ów, odpowiada Juliusz
Wrzosek, w³aœciciel baru na Pradze-Pó³noc, prawobrze¿anin
od urodzenia i jeden z ponad stu prezesów Z³ego:
Dlaczego wybraliœcie nowych fanów, którzy dot¹d
Szmulki jako g³ówne miejsce nawet nie myœleli, ¿e odwiedz¹
dzia³alnoœci klubu AKS Z£Y? pi³karsk¹ arenê. Nasze wzorce
Przede wszystkim dlatego, siêgaj¹ XIX w., kiedy klub
¿e jesteœmy z tej strony Wis³y i sportowy mia³ pe³niæ funkcjê
Praga z jej unikatow¹ kultur¹ spoiwa dla spo³ecznoœci lokalzawsze by³a nam bliska. Wi- nej, a nie elementu globalnego
dzieliœmy tu te¿ przestrzeñ na rynku. Dlatego podoba nam siê
taki projekt, który dzia³a³by na ruch #AgainstModernFootball,
pograniczu sportu i kultury, na który podkreœla, ¿e wa¿niejsze od
w³asnych zasadach, pozyskuj¹c milionów dolarów i adorowania
dokoñczenie na str. 2
dziêki temu dla B-klasowej pi³ki

Mamy urlop!
Od 6 lipca do 6 sierpnia
nasza redakcja bêdzie nieczynna.
Nastêpna gazeta - 16 sierpnia.

Niezale¿na prasa
na Pradze sol¹ w oku
przewodnicz¹cego
Kêdzierskiego?
Jak g³osi popularne porzekad³o, „uderz w stó³, a no¿yce
siê odezw¹”. Nie inaczej jest na Pradze Pó³noc. W dzieñ
ukazania siê ostatniego numeru naszej gazety, tj. 20 czerwca br.,
œwiat³o dzienne ujrza³a pierwsza w tym roku interpelacja
przewodnicz¹cego rady dzielnicy, Ryszarda Kêdzierskiego.
W dodatku poœwiêcona naszej gazecie, ale o tym dalej. Jako,
¿e to przewodnicz¹cy lub jego zastêpca dekretuj¹ dalszy
bieg interpelacji, w naszym przypadku Kêdzierski okaza³
siê zarówno autorem (jest podpisany na interpelacji), jak
i dekretuj¹cym (na dokumencie widnieje jego parafa o
skierowaniu sprawy na zarz¹d).
Kêdzierski w pisaniu interpelacji jest raczej oszczêdny – w
bie¿¹cej kadencji rady z³o¿y³ ich ³¹cznie 25 (stan na koniec
czerwca) - 5 w 2015 r., 4 w 2016 r., 15 w 2017 r. (11 z nich z³o¿y³
jednego dnia, 8.06.2017 r.) i 1 w 2018 r. Jest te¿ doœæ konkretny
w tematyce swoich zapytañ – nie licz¹c wspominanych 11
interpelacji z jednego dnia, gdzie pyta³ dos³ownie o wszystko,
pocz¹wszy od organizacji kina plenerowego, przez rejsy
gondolami po Wiœle, a¿ po wybór gwiazdy Nocy Pragi, spora
czêœæ pozosta³ych poœwiêcona jest zagospodarowaniu ró¿nych
dzia³ek w pobli¿u tych nieruchomoœci na Nowej Pradze, którymi
dziwnym trafem zarz¹dza firma Kenpol. Kêdzierski do 2017 r.
by³ jej prezesem, a obecnie jest g³ównym wspólnikiem firmy, w
zarz¹dzie zasiadaj¹ inni prascy radni – syn Ryszarda, Sebastian
oraz wiceprzewodnicz¹cy rady dzielnicy, Marek Bielecki.
Czym¿e wiêc zas³u¿yliœmy sobie, by staæ siê bohaterami
pierwszej w tym roku interpelacji przewodnicz¹cego Kêdzierskiego?
Zapewne chodzi o nasz artyku³ poœwiêcony dzia³alnoœci wspomnianej
dokoñczenie na str. 2

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)

Historia praskich rodów
dokoñczenie na str. 3

Rodzina ¯abiñskich

DKDS o bud¿ecie partycypacyjnym
Ostatnie przed wakacjami spotkanie pó³nocnopraskiej
Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego odby³o siê 20 czerwca.
Cz³onkowie dzia³aj¹cych na Pradze Pó³noc organizacji
pozarz¹dowych tym razem wziêli na warsztat realizacjê
wybranych zwyciêskich projektów z poprzednich edycji
bud¿etu partycypacyjnego. Jak wspomnia³ na wstêpie
spotkania przewodnicz¹cy DKDS, Krzysztof Michalski z PSM
Micha³ów, sposób, w jaki realizowane s¹ zwyciêskie projekty,
ma ogromny wp³yw na odbiór idei bud¿etu partycypacyjnego
przez mieszkañców, st¹d te¿ wa¿ne jest dok³adne kontrolowanie
podmiotów prowadz¹cych poszczególne prace.
Jako przyk³ad niew³aœciwie wykonanych prac. W przypadku
zrealizowanych projektów skweru na Szymanowskiego na
cz³onkowie DKDS wskazali temat dalszych losów altany
s³ynn¹ na ca³¹ Warszawê mieszkañcy mogli wypowiedzieæ
altanê na skwerze przy ul. Szy- siê podczas niedawno przemanowskiego, a tak¿e realizacjê prowadzonych konsultacji sposkweru przy ul. Kêpnej. W obu ³ecznych, dotyczyc¹cych ca³ej
przypadkach jednostk¹ dzielni- przestrzeni skweru, która bêdzie
cow¹ odpowiedzialn¹ za wybór rewitalizowana w ramach
projektanta, firmy budowlanej dwóch innych zwyciêskich proi odbiór koñcowy prac by³ wy- jektów z BP. Jak zapowiedzia³
dzia³ infrastruktury. I w obu obecny na spotkaniu dyrektor
przypadkach mieszkañcy maj¹ Zarz¹du Praskich Terenów Pudu¿e zastrze¿enia do jakoœci blicznych (ta jednostka bêdzie

odpowiedzialna za przeprowadzenie przetargu dotycz¹cego
skweru), Maciej Wójtowicz, prace
maj¹ rozpocz¹æ siê jesieni¹.
Altana zostanie czêœciowo rozebrana, a jej czêœci wykorzystane do wykonania pewnych
elementów ma³ej architektury.
Odnoœnie skweru na Kêpnej,
DKDS zadecydowa³a o skierowaniu sprawy na funkcjonuj¹cy
przy Centrum Komunikacji Spo³ecznej (odpowiada za koordynowanie BP w ca³ym mieœcie)
tzw. zespó³ ds. trudnych, celem
wypracowania rozwi¹zañ
zgodnych z oczekiwaniami
mieszkañców. Podczas spotkania dyskutowano równie¿ nad
realizacj¹ innych zwyciêskich
projektów zielonych – realizacja
projektu wyposa¿enia Parku
Micha³owskiego w tzw. ³awki
obywatelskie zosta³a przesuniêta
dokoñczenie na str. 2

Ta opowieœæ jest zupe³nie inna od dotychczasowych. Bo te¿
dotyczy niezwyk³ej rodziny, w której obok ludzi, poczesne
miejsce zajmowa³y zwierzêta. Rysiczki, borsuk, zwany czule
Borsuniem, kogut Kuba, prosiak Moryœ i hiena D¿olly wychowywa³y siê w domu „Pod zwariowan¹ gwiazd¹” razem
z ludzkimi dzieæmi. I razem z ludŸmi dzieli³y ciê¿ki, wojenny los.
Tak wygl¹da³a rodzina dyrektora warszawskiego ZOO.
W po³owie XIX wieku nie by³o lenników Gry Szachowej, a po
jeszcze ogrodu zoologicznego odzyskaniu niepodleg³oœci, w
na warszawskiej Pradze, a 1926 roku – Polski Zwi¹zek Szaprzodkowie dyrektora Jana chowy, którego zosta³ prezesem.
¯abiñskiego oddawali siê innym
Jednak szachy nie by³y jedyn¹
pasjom. Ojciec Jana ¯abiñskie- mi³oœci¹ Józefa ¯abiñskiego. W
go, Józef ¯abiñski, syn Jana i po³owie lat 90. o¿eni³ siê z o
Marianny ze Szczerkowskich, dziewiêæ lat m³odsz¹ pann¹
by³ znanym szachist¹. Urodzo- Helen¹ Matyld¹ Strzeszewsk¹,
ny w 1860 roku, w szachy zacz¹³ córk¹ Franciszka Ludwika Magraæ w bardzo m³odym, jak na cieja Damazego i Michaliny
owe czasy wieku, to znaczy bê- Strzeszewskich. Z tego zwi¹zku
d¹c jeszcze w gimnazjum. Szyb- urodzi³o siê czworo dzieci: w
ko osi¹gn¹³ wysoki poziom i w 1897 Jan Franciszek Dionizy, dwa
latach 80. XIX stulecia sta³ siê lata póŸniej – Maria Michalina
czo³owym szachist¹ i populary- Augusta, w 1901 – Hanna, a
zatorem szachów w Warszawie. nastêpnie Józefa.
Ówczesna prasa donosi³a, ¿e
Pierwszy z rodzeñstwa, Jan
w 1884 roku zwyciê¿y³ w II Tur- Franciszek ¯abiñski, choæ od
nieju Warszawskim, zdobywaj¹c dziecka - za spraw¹ matki - zatytu³ mistrza miasta. Towarzysko interesowany zoologi¹, przed
grywa³ z Boles³awem Prusem. wybuchem I wojny œwiatowej
Choæ z zawodu by³ prawnikiem, trenowa³ z sukcesami lekkopara³ siê te¿ dziennikarstwem, atletykê. Specjalizowa³ siê w
prowadz¹c szachowe kolumny w sprintach. Z wynikiem 11, 1 sek.
„Tygodniku Ilustrowanym” oraz zosta³ rekordzist¹ Warszawy w
„Kurierze Warszawskim”. Z jego biegu na 100 metrów. Tadeusz
inicjatywy w roku 1899 powsta³o Andrzej Grabowski, pi³karz PoloWarszawskie Towarzystwo Zwo- nii Warszawa, w swojej ksi¹¿ce

„Z lamusa warszawskiego
sportu” wspomina, ¿e rekord
ten utrzyma³ siê bardzo d³ugo1.
Tymczasem wybuch I wojny
œwiatowej przerwa³ dobrze zapowiadaj¹c¹ siê karierê sportow¹.
Zamiast trenowaæ, m³ody Jan
¯abiñski rozpocz¹³ szkolenie w
Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW), tajnej organizacji militarnej, powsta³ej w sierpniu
1914 roku w Warszawie z
inicjatywy Józefa Pi³sudskiego.
Dzia³a³ te¿ w Milicji Ludowej
Republiki Polskiej, zosta³ nawet
przydzielony do osobistej
ochrony Józefa Pi³sudskiego, a
w czerwcu 1919 roku – wst¹pi³
do odrodzonego ju¿ Wojska
Polskiego. Za udzia³ w wojnie
polsko-bolszewickiej 1920 roku
otrzyma³ Krzy¿ Walecznych.
Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej móg³ wreszcie pomyœleæ
o studiach.
Pocz¹tkowo, jeszcze przed
wojn¹, Jan ¯abiñski, absolwent
postêpowego Gimnazjum Jana
Kreczmara, planowa³ studia
zoologiczne w Belgii. Ostatecznie zosta³ w Warszawie i uzyska³
stopieñ in¿yniera agronomii w
Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Doktorat z fizjologii
obroni³ na Uniwersytecie Wardokoñczenie na str. 4 i 5
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trójki radnych, zatytu³owany „Rekiny biznesu” z rady dzielnicy,
którego dwie czêœci ukaza³y siê w dwóch ostatnich numerach
naszej gazety. W interpelacji Kêdzierski nie odnosi siê do kwestii
poruszonych w artykule, natomiast drobiazgowo dopytuje m.in.
o siedzibê naszej redakcji w lokalach znajduj¹cych siê w zasobie
dzielnicy, umowy najmu z urzêdem dzielnicy (okreœlanym w
interpelacji jako „tut. Ratusz”), stawki czynszu obowi¹zuj¹ce
redakcjê, tryb przyznania lokalu, czy wreszcie kwestie zleceñ
(reklamowych – dopisek red.) urzêdu dla naszej gazety. Oczywiœcie cieszy fakt, ¿e znany polityk zainteresowa³ siê naszymi
dzia³aniami, zw³aszcza, ¿e informujemy mieszkañców prawego
brzegu o tym co dzieje siê na Pradze Pó³noc, Targówku, czy
Bia³o³êce ju¿ prawie æwieræ wieku, niezale¿nie od tego, kto
aktualnie sprawuje rz¹dy nie tylko w praskim, ale i warszawskim ratuszu. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e zaczynaliœmy w
czasach, gdy ów znany dzielnicowy polityk zapewne nawet
nie planowa³, ¿e tym znanym dzielnicowym politykiem zostanie.
Nie mamy te¿ nic do ukrycia, a wszystkie dokumenty dotycz¹ce
umów z urzêdem s¹ jawne. Niemniej zastanawiamy siê, czy
czasem ciekawoœæ radnego Kêdzierskiego nie wynika przypad-

kiem z chêci odegrania siê na gazecie za publikacje, których
treœæ wydaje siê byæ mocno niewygodna dla przewodnicz¹cego
i jego stronników. Po¿yjemy, zobaczymy.
Tymczasem sprawa artyku³ów ¿yje – jej pok³osiem jest
m.in. list otwarty do przewodnicz¹cego Kêdzierskiego datowany
na 27 czerwca br., który podpisa³o siedmioro opozycyjnych
radnych dzielnicowych. W liœcie stawiaj¹ konkretne pytania
dotycz¹ce m.in. dzia³alnoœci biznesowej Kêdzierskich i Bieleckiego, nieruchomoœci, którymi zarz¹dzaj¹ na Pradze, sprawy
nabycia przez Kêdzierskiego lokalu w Porcie Praskim i zasad
korzystania z niej przez firmê Bieleckiego „Biemar”. Czas poka¿e,
czy przewodnicz¹cy Kêdzierski zdecyduje siê odpowiedzieæ
na zadane pytania na sesji rady dzielnicy, bo taki w³aœnie tryb
zasugerowali podpisani pod listem radni.
Wci¹¿ czekamy te¿ na najœwie¿sze oœwiadczenie maj¹tkowe
przewodnicz¹cego. Na koniec czerwca oœwiadczenia nadal
nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej. Przypominamy, ¿e
radni sk³adaj¹ je ka¿dego roku za poprzedni rok kalendarzowy
w terminie do 30 kwietnia.
Red.
Czytaj tak¿e strona 6

Praski Dom Rzemios³a w M³ynie Michla
W poniedzia³ek, 25 czerwca br., w Centrum Kreatywnoœci wytwórcy bêd¹ mogli prezentoprzy Targowej 56 odby³o siê spotkanie konsultacyjne waæ swoje prace.
dotycz¹ce przysz³oœci kompleksu m³yñskiego Michla przy
Przedstawiona koncepcja
ul. Objazdowej. Rok temu zapad³a decyzja, by w niszczej¹cym wzbudzi³a du¿e zainteresowanie
od lat postindustrialnym obiekcie stworzyæ Praski Dom ze strony samych rzemieœlników.
Rzemios³a, czyli przestrzeñ robocz¹ i edukacyjn¹, s³u¿¹c¹ Najczêœciej podnoszonym
promocji wytwórczoœci praskich rzemieœlników.
postulatem by³a potrzeba
W spotkaniu, podczas któreW trakcie spotkania przed- powiêkszenia przestrzeni
go zaprezentowano wstêpn¹ stawiciele miasta przedstawili poszczególnych pracowni w
koncepcjê aran¿acji spichlerza wstêpn¹ koncepcjê prac rewi- zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ tzw.
i jego otoczenia na potrzeby talizacyjnych, podzielon¹ na brudnego rzemios³a (spawalrzemieœlników, udzia³ wziêli m.in. dwa etapy. Pierwszy ma obj¹æ nictwo, stolarstwo, wypalanie
odpowiedzialny za program re- remont spichlerza oraz portier- ceramiki). Rzemieœlnicy pytali
witalizacji wiceprezydent Micha³ ni, drugi aran¿acjê pozosta³ej te¿ o model zarz¹dzania przeOlszewski, pracownicy pó³noc- czêœci dzia³ki, na której dziœ stoi strzeni¹. W tej kwestii miasto od
nopraskiego ZGN oraz Zarz¹du spichlerz. Miasto planuje remont, pocz¹tku sta³o na stanowisku,
Mienia m.st. Warszawy, biura polegaj¹cy na doprowadzeniu ¿e obiektem bêdzie zarz¹dza³
Sto³ecznego Konserwatora Za- obiektu do surowego stanu operator wybrany w przetargu.
bytków, Urzêdu Dzielnicy Praga deweloperskiego, natomiast Sugerowano przy tym, ¿e takim
Pó³noc, a tak¿e rzemieœlnicy, dalsza aran¿acja pomieszczeñ operatorem mog³oby byæ konmieszkañcy, a tak¿e przedsta- ma byæ prowadzona przez sorcjum pracowni rzemieœlniwiciele dzia³aj¹cych na Pradze rzemieœlników, którzy stan¹ siê czych. Ciekawy postulat zg³osi³
organizacji pozarz¹dowych, w jednoczeœnie najemcami. Dom równie¿ Krzysztof Michalski z
tym w szczególnoœci Praskiego Rzemios³a ma byæ otwarty PSM Micha³ów odnoœnie zaStowarzyszenia Mieszkañców równie¿ na inicjatywy miesz- gospodarowania dzia³ki wokó³
„Micha³ów”, które przez ostatnich kañców. W spichlerzu planowa- spichlerza w ramach drugiego
10 lat walczy³o o ocalenie tego ne jest stworzenie przestrzeni etapu prac, proponuj¹c, by pust¹
cennego zabytku architektury gastronomicznej oraz wysta- przestrzeñ wzd³u¿ granicy z
przemys³owej. Warto przypo- wienniczej, w ramach której boiskiem DOSiR (dziœ niezamnieæ, ¿e to w³aœnie dziêki
staraniom spo³eczników ze
„Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
Szmulek spichlerz zosta³ w
m.st. Warszawy przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44
2010 r. objêty ochron¹ konwywieszony zosta³ w dniu 27 czerwca 2018 r. wykaz
serwatorsk¹ poprzez wpis do
miejsc postojowych przeznaczonych do najmu w
rejestru zabytków.
trybie poza konkursem ofert, na okres 3 lat.”

budowan¹) zagospodarowaæ
na gara¿ podziemny. Takie rozwi¹zanie mog³oby s³u¿yæ nie
tylko najemcom pracowni rzemieœlniczych w Domu Rzemios³a,
ale równie¿ u¿ytkownikom DOSiR
oraz okolicznym mieszkañcom,
którzy mogliby w ramach abonamentu parkowaæ tam swoje
pojazdy. Przedstawiciele Zarz¹du
Mienia odnieœli siê pozytywnie
do takiej propozycji, sygnalizuj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ
przeprowadzenia analizy op³acalnoœci tego rozwi¹zania.
W bie¿¹cym roku planowane
s¹ pierwsze prace polegaj¹ce na
szczegó³owej inwentaryzacji
zachowanych obiektów. Prace
budowlane maj¹ rozpocz¹æ siê
w kolejnych latach.
JO

a nie jedynie niedopuszczania
siê tego¿ we w³asnym zakresie.
Czym wiêc jest mobbing?
Wed³ug ustawy mobbing to uporczywe i d³ugotrwa³e nêkanie lub
zastraszanie kogoœ, skutkuj¹ce
obni¿on¹ ocen¹ w³asnej przydatnoœci do pracy tej osoby, mog¹ce
objawiaæ siê przez poni¿anie czy
oœmieszanie i prowadz¹ce do
izolacji lub wykluczenia danej
osoby z zespo³u. Wymogi te
sprawiaj¹, ¿e mobbing jest doœæ
trudny do udowodnienia, bo osoba
doœwiadczaj¹ca go musi udowodniæ nie tylko zaistnienie takich zachowañ, ale i ich wp³yw
(badaniami psychologicznymi) na
jego samoocenê w po³¹czeniu z
uporczywoœci¹ i d³ugotrwa³oœci¹
takich dzia³añ. Czêsto o wiele
³atwiej udowodniæ molestowanie,
które wystarczy, by by³o zachowaniem jednokrotnym.
Co mo¿e zrobiæ osoba doœwiadczaj¹ca mobbingu? Dzia³ania polubowne rzadko odnosz¹
skutek, chyba, ¿e mobberem jest
wspó³pracownik. W takim wypadku nale¿y zg³osiæ zachowania
pracodawcy/zwierzchnikowi. Jeœli

pracodawca nie reaguje lub jego
upomnienia w kierunku mobbera
nie odnosz¹ skutku, zgodnie z art.
94 (3) pracownik doœwiadczaj¹cy
mobbingu, u którego dosz³o do
rozstroju zdrowia mo¿e dochodziæ
od pracodawcy zadoœæuczynienia. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹
udowodnienia leczenia, najczêœciej psychologiczno-psychiatrycznego oraz jego kosztów
przed s¹dem. Ostatecznoœci¹, ale
te¿ niejednokrotnie jedynym rozwi¹zaniem, jest poszukanie nowej
pracy, sk³adaj¹c wypowiedzenie
w miejscu, gdzie doœwiadczamy
mobbingu z zaznaczeniem przyczyny zwolnienia siê w zwi¹zku z
mobbingiem. To zaznaczenie w
piœmie wypowiadaj¹cym nasz¹
umowê o pracê jest wymogiem
koniecznym do nabycia prawa
do dochodzenia odszkodowania
od pracodawcy. Odszkodowanie,
jakiego mo¿emy ¿¹daæ, to minimalnie najni¿sze wynagrodzenie
za pracê, górna granica jednak
jest ustalana przez s¹d.
Oby nikt z nas nie musia³
przechodziæ przez to piek³o.
Delfina Gerbert-Czarniecka

Prawnik na Wrotkach

Mobbing
Mo¿na by rzec, ¿e mobbing to
obecnie „modna” kwestia. Wiele
osób jednak myli j¹ z molestowaniem. Sama kiedyœ doœwiadczy³am w³aœnie mobbingu. Lata
temu pracowa³am jako asystentka
dyrektora generalnego w pewnej
firmie. Moim prze³o¿onym by³
cz³owiek niewiele starszy ode
mnie, bêd¹cy jednoczeœnie synem
w³aœciciela firmy. Firma prê¿nie
dzia³a³a na rynku polskim i obraca³a znacznymi sumami oraz
zleceniami wartymi miliony. Z
perspektywy czasu mogê powiedzieæ, ¿e codzienne umniejszanie
wartoœci pracowników (jego zachowania dotyczy³y nie tylko
mnie, ale ka¿dej osoby w zespole
maj¹cej stycznoœæ z nim danego
dnia), krzyczenie bez powodu
oraz wyzwanie od idiotów i osób
upoœledzonych musia³o chyba
byæ wyrazem w³asnych kompleksów.
Nie jestem jednak psychologiem,

wiêc nie podejmujê siê konkretyzacji moich podejrzeñ co do tego
cz³owieka. Efektem dzia³añ jego
by³a fatalna atmosfera w biurze,
ci¹g³y strach ze strony chyba
wszystkich obecnych i wzajemny
brak zaufania. Mimo trzech wyroków za mobbing, jego podejœcie do pracowników nie ulega³o
zmianie, a wszelkie próby porozumienia siê prowadzi³y tylko do
kolejnych wybuchów lub zwolnieñ
w trybie natychmiastowym. To
by³y najgorsze miesi¹ce w mej
karierze zawodowej.
Mia³am nieprzyjemnoœæ doœwiadczyæ takowego zachowania
ze strony szefa, ale warto tu
zauwa¿yæ, ¿e mobberem wcale
nie musi byæ zwierzchnik. T¹
niechlubn¹ rolê mo¿e równie¿
spe³niaæ wspó³pracownik. Ustawa
- Prawo Pracy - wyraŸnie okreœla,
¿e na pracodawcy spoczywa obowi¹zek zapobiegania mobbingowi,

Meble
na wymiar
• szafy
• kuchnie
• pawlacze
• i inne zabudowy
tel. 668

599 679

Stolarz z Targówka

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 02.07.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomoœci
wykaz nr WGN/10/2018 dotycz¹cy przeznaczenia
nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy
Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

DKDS o bud¿ecie
partycypacyjnym
dokoñczenie ze str. 1

na 2019 r. w zwi¹zku z rewitalizacj¹ ca³ego obszaru parku,
park kieszonkowy przy Radzymiñskiej ma byæ wykonany jesieni¹, podobnie jak nasadzenia
nowych drzew i krzewów w
ramach projektu „Wiêcej zieleni
na Pradze”. W najbli¿szych
miesi¹cach zostanie równie¿
przeprowadzona rekultywacji
zieleni na Tarchomiñskiej i
Nieporêckiej. Cz³onkowie DKDS
zaapelowali do wydzia³u infrastruktury (odpowiada za realizacjê tego projektu) oraz ZPTP o
kampaniê informacyjn¹, dotycz¹c¹ mo¿liwoœci parkowania
na znajduj¹cym siê w pobli¿u
strze¿onym parkingu dzielnicowym (w wyniku odtworzenia

trawników z ulicy bêdzie musia³a
znikn¹æ czêœæ parkuj¹cych w
misach na zieleñ samochodów).
Niestety, w czasie odk³ada
siê realizacja innych wa¿nych
projektów, na które g³osowa³o
wielu mieszkañców Pragi – w
przypadku „Zielonej Z¹bkowskiej” mówi siê o 2019 r., data
realizacji „Zielonej Targowej”
nie jest znana (niedawno odby³o siê dopiero wstêpne
spotkanie konsultacyjne). Zapewne kolejny rok przyjdzie
równie¿ poczekaæ na realizacjê
jedynego niezrealizowanego
do tej pory projektu z pierwszej
edycji BP, dotycz¹cego
stworzenia spójnej sieci dróg
rowerowych na Starej Pradze.
K.

I co z tym Z£YM?
dokoñczenie ze str. 1

niedostêpnych celebrytów s¹
bliskie wiêzi miêdzy kibicami i
pi³karzami, z którymi zawsze
po meczach przybijamy pi¹tki,
wspólnie bierzemy udzia³ w
wydarzeniach kulturalnych i
œwiêtujemy, jeœli nie zwyciêstwo
dru¿yny, to chocia¿ kolejny
wspólny weekend. Taki klimat
strasznie wci¹ga i tworzy ciekaw¹ spo³ecznoœæ. Moim
zdaniem na Szmulkach teraz
jest jeszcze ciekawiej!
Na jakich zasadach dzia³a
Wasza dru¿yna?
Nie dru¿yna, ale dru¿yny –
bo przecie¿ mamy dwie,
mêsk¹ i ¿eñsk¹. No w³aœnie,
to kolejna p³aszczyzna naszych zamierzeñ: chcemy
przyci¹gaæ kobiety na murawê
i na trybuny. Po³owa naszych
kibiców to dziewczyny, z czego jesteœmy szalenie dumni.
Nasze graj¹ce Z³e Dziewczyny
s¹ w œcis³ej czo³ówce IV ligi
kobiet, a Z³e Ch³opaki – równie
wysoko w mêskiej B-klasie.
Obie dru¿yny prowadzi stowarzyszenie, w którym ka¿dy
ma jeden g³os, a decyzje podejmujemy kolektywnie. Jest
to wariacki model, bo przecie¿
ka¿dy z nas ma inny charakter,
inne pogl¹dy i inn¹ wizjê, ale
tylko w ten sposób uczymy
siê trudnej sztuki zawierania
kompromisów i wspólnego
tworzenia czegoœ z niczego.
Piêkne jest to, ¿e uda³o siê
wspólne wypracowaæ pewne
uniwersalne wartoœci i jest
to widoczne i s³yszalne na
ka¿dym naszym meczu.
Czym ró¿ni siê kibic AKS Z£Y
od np. kibica Legii czy Polonii?
Wymienione kluby maj¹ bogat¹ historiê i to jest piêkna
wartoœæ, natomiast kibice
przychodz¹ na stadion ogl¹daæ mecz, a nie zarz¹dzaæ

ca³¹ organizacj¹. W naszym
AKSie histori¹ jest tylko nawi¹zanie do jak¿e warszawskiej
twórczoœci Leopolda Tyrmanda, autora powieœci Z³y. Bo
jednak historiê tworzymy sami,
na bie¿¹co, ka¿dego dnia. Kibic
AKS-u odczarowuje stereotyp,
¿e na stadionie musi byæ nieprzyjemnie. U nas obowi¹zuje
zakaz przeklinania, który nie
obowi¹zuje tylko dzieci do lat
czterech. Dzieciaków jest
zreszt¹ fura, bo na trybuny
przychodz¹ ca³e rodziny. Pozytywnemu dopingowi, pe³nemu
ró¿norodnych przyœpiewek i
poczucia humoru, towarzyszy
klimat przyjaznego spotkania
w otwartym gronie dopiero
poznaj¹cych siê osób. Staramy
siê, by na ka¿dym meczu by³y
bilety kolekcjonerskie, wegañskie jedzenie, literatura piêkna
zwi¹zana z pi³k¹ jako zjawiskiem spo³ecznym, a od czasu
do czasu jakieœ pikniki tematyczne, które potrafi¹ œci¹gn¹æ
kilkaset osób. Wszystko to
robimy w naszym czasie
wolnym od pracy zarobkowej,
wiêc bywa bardzo ciê¿ko, ale
przyjemnie widzieæ efekty
w³asnych starañ.
Jakie plany na kolejny
sezon?
Przede wszystkim dalsza
promocja takiego modelu kibicowania, bez wyzwisk i przemocy w jakiejkolwiek formie.
Marzy nam siê przekonanie
jeszcze szerszego grona do
takiej formy rozrywki. Wtedy
jeszcze skuteczniejsze bêd¹
nasze inicjatywy zwi¹zane z
Prag¹ i po¿ytkiem publicznym.
Ale oczywiœcie nie zapominamy,
¿e za³o¿yliœmy klub sportowy i
krêci nas dobra pi³ka. Celem
jak zawsze s¹ awanse obu
dru¿yn do wy¿szych lig!
Dziêkujê za rozmowê.

Sprawy lokalne
Czy to paradoks czy zmowa?!
...miêdzy Zarz¹dem Transportu Miejskiego
a Zarz¹dem Dróg Miejskich?
W ostatnich latach zarz¹dzono niekorzystne
zmiany w komunikacji miejskiej dla mieszkañców
Placu Hallera. Na pocz¹tku wrzeœnia 2016 r.,
po rozpoczêciu roku szkolnego, Zarz¹d
Transportu Miejskiego, bez ¿adnej informacji
dla mieszkañców Placu Hallera, zabra³ autobus
linii 125 (tylko trzy przystanki), bo dalej od
przystanku Metro Stadion Narodowy, linia ta
kursuje bez zmian. Kilkanaœcie miesiêcy
wczeœniej zabrano liniê 509 „na ¿¹danie”
przy Pl. Hallera. Ponadto, na przestrzeni
kilku lat, z pêtli autobusowej na Placu Hallera,
sukcesywnie zabierano linie: 101, 103, 192,
199, 723.
W tej sprawie odbywa³y siê liczne spotkania
indywidualne i grupowe z dyrektorem Wies³awem
Witkiem. Powsta³ Spo³eczny Komitet Reprezentuj¹cy Mieszkañców Pl. Hallera w sprawie
przywrócenia linii 125 (trzech przystanków)
oraz linii 509 „na ¿¹danie” przy Pl. Hallera.
Na spotkaniu 12 grudnia 2017 r. ustalono,
aby spoœród tych linii wybraæ najpotrzebniejsze
dla mieszkañców. Prosiliœmy, ¿eby przywróciæ
chocia¿ dwie linie 125 (trzy przystanki) oraz
509 „na ¿¹danie” - obie linie dotycz¹ Pl. Hallera.
W lipcu 2017 r. o problemie osobiœcie rozmawia³am z Prezydent m.st. Warszawy Hann¹
Gronkiewicz-Waltz oraz z³o¿y³am pismo, w
którym opisano trudnoœci dla mieszkañców
z powodu zabrania ww. linii autobusowych,
poniewa¿ spowodowa³o to utratê bezpoœrednich
po³¹czeñ z innymi dzielnicami Warszawy.
5 paŸdziernika 2017 r. w Urzêdzie Dzielnicy
Praga Pó³noc odby³o siê posiedzenie Komisji
Infrastruktury. W porz¹dku obrad w pkt. 5,
przybli¿y³am w swojej prezentacji utrudnienia,
z jakimi zmagaj¹ siê mieszkañcy Pl. Hallera
i okolicznych ulic. W spotkaniu uczestniczy³
równie¿ przedstawiciel Zarz¹du Transportu
Miejskiego. 18 czerwca br. w Pa³acu Kultury i
Nauki odby³o siê otwarte posiedzenie Rady
Warszawskiego Transportu Publicznego z
mieszkañcami Warszawy pod has³em: „B¹dŸ

z nami i zainspiruj
pomys³ami”. W dyskusji przedstawi³am
problemy komunikacji
transportu miejskiego
na Pl. Hallera, z
którymi na co dzieñ
zmierzaj¹ siê mieszkañcy tego rejonu.
Pod petycj¹ o przywrócenie linii 125
(trzech przystanków) i 509 „na ¿¹danie” zebrano ³¹cznie 1045 podpisów mieszkañców.
Do naszych dzia³añ w³¹czy³ siê pose³ PiS Pawe³
Lisiecki, który udzieli³ Spo³ecznemu Komitetowi
pisemnego poparcia w tej sprawie.
Zarz¹d Transportu Miejskiego na ka¿de
skierowane pismo ma inn¹ odpowiedŸ, miêdzy
innymi, ¿e planowana jest kompleksowa
rewitalizacja Pl. Hallera, która zwi¹zana jest z
likwidacj¹ znajduj¹cej siê tam pêtli autobusowej.
Niestety te plany s¹ niekorzystne dla mieszkañców Pl. Hallera, poniewa¿ cierpi¹ przez
nie szczególnie ludzie starsi, niepe³nosprawni
oraz osoby z dysfunkcj¹ narz¹du wzroku. W
pobli¿u znajduje siê tak¿e nowo otwarte wejœcie
do ZOO od ul. Jagielloñskiej oraz niedawno
postawiona tê¿nia solankowa na Pl. Hallera,
do której przyje¿d¿aj¹ mieszkañcy równie¿
z innych dzielnic Warszawy.
Warto zastanowiæ siê tak¿e nad celowoœci¹
dzia³añ Zarz¹du Dróg Miejskich. W grudniu
2017 r., tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
na Placu Hallera zosta³o zainstalowanych
ponad 400 szt. s³upków, które utrudniaj¹
kierowcom mo¿liwoœæ zaparkowania przy
aptekach, kwiaciarni, banku, sklepie spo¿ywczym oraz poczty. Czy¿by te dzia³ania
wskazywa³yby na to, ¿e rozpoczê³a siê ju¿
rewitalizacja Pl. Hallera?
Reasumuj¹c: jedni zabrali (MZK), drudzy
dali (ZDM). Jedni i drudzy rzekomo z mieszkañcami konsultowali...
Ma³gorzata Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska

Nowa rozrywkowa przestrzeñ
na dachu Galerii Pó³nocnej
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Ponad 5000 mkw. powierzchni obsadzonej naturaln¹ roœlinnoœci¹, amfiteatr, miejsca do zabawy i odpoczynku dla
dzieci oraz doros³ych. A do tego bogaty program animacji
obejmuj¹cy cotygodniowe warsztaty taneczne, muzyka na ¿ywo,
zajêcia sportowe, spotkania z kabaretami i warsztaty dla ca³ych
rodzin. Z pocz¹tkiem maja ogród na dachu Galerii Pó³nocnej,
zamieni³ siê w now¹ rozrywkow¹ przestrzeñ Bia³o³êki.
W Galerii Pó³nocnej ka¿de pod go³ym niebem obiekt
miejsce ma wyj¹tkowy charakter. zaprasza wspólnie z jedn¹ z
Zielona przestrzeñ dachu, zloka- najpopularniejszych szkó³
lizowana na poziomie +2 obok tañca w Polsce - Egurrola Dance
strefy gastronomicznej to idealne Studio. W godzinach 19.00-20.30
miejsce do relaksu na œwie¿ym profesjonalni instruktorzy
powietrzu i ciekawego spêdzenia prowadz¹ zajêcia, a po warszwolnego czasu z rodzin¹ lub zna- tatach a¿ do zamkniêcia
jomymi. Od maja dach sta³ siê Galerii Pó³nocnej czas up³ynie
te¿ now¹ rozrywkow¹ przestrze- na zabawie przy muzyce DJ-a.
ni¹ na pó³nocy Warszawy – od
Humorystyczne pi¹tki z
czwartku do niedzieli Galeria Klubem Komediowym
Pó³nocna zaprasza klientów do
Wed³ug amerykañskich naintegracji i wypoczynku podczas ukowców minuta spontanicznebezp³atnych animacji w ogrodzie na go œmiechu przed³u¿a nasze
dachu. Na najbardziej aktywnych ¿ycie nawet o godzinê. A nie ma
uczestników animacji czeka te¿ milszego sposobu na wywo³anie
dodatkowa niespodzianka – uœmiechu ni¿ udany spêdzony
wystarczy na specjalnej karcie wieczór z atrakcyjn¹ rozrywk¹.
lojalnoœciowej zebraæ 10 piecz¹- W ka¿dy pi¹tek w godzinach
tek za udzia³ w eventach od 20.00-21.00 aktorzy Klubu Koczwartku do soboty, aby odebraæ mediowego zaprosz¹ goœci do
kartê podarunkow¹ o wartoœci ogl¹dania skeczy i spektakli im50 PLN na zakupy w Galerii prowizowanych. W ramach
Pó³nocnej!
spotkañ komediowych w lipcu i
Muzyczne czwartki z sierpniu Galeriê Pó³nocn¹ odwiedz¹ tak¿e goœcie specjalni.
Egurrola Dance Studio
Porywaj¹ca muzyka, zaba- 19 lipca odbêdzie siê spotkanie z
wa w mi³ym towarzystwie i Jerzym Kryszakiem, popularnym
mo¿liwoœæ poznania ró¿nych aktorem, komikiem i parodyst¹.
stylów tanecznych - w czwartki 23 sierpnia w Galerii Pó³nocnej
goœcie Galerii Pó³nocnej bawi¹ wyst¹pi Marcin Daniec, znany
siê wspólnie podczas tanecz- satyryk i aktor kabaretowy.
Sportowe soboty dla aktywnych
nych wieczorów w ogrodzie na
dachu. Co tydzieñ od godziny
Soboty w ogrodzie na dachu
19.00 na muzyczne atrakcje Galerii Pó³nocnej up³yn¹ pod

znakiem sportu. W godzinach
17.00-19.00 centrum zaprasza
goœci na treningi pod okiem
instruktorów, które pozwol¹ z
dobr¹ energi¹ rozpocz¹æ weekend. Zumba, joga, trampoliny
czy power bike – wœród bogatego programu zajêæ ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie! Kiedy
doroœli i m³odzie¿ bêd¹ siê oddawali sportowym wyzwaniom,
na najm³odszych czekaj¹ animacje prowadzone przez
przeszkolonych opiekunów.
Rodzinne niedziele z
warsztatami dla dzieci
Niedziela to czas dla rodziny
i dlatego nawet w dni wolne od
handlu Galeria Pó³nocna nie
pró¿nuje. W ka¿d¹ niedzielê w
godzinach 16.00-18.00 zaprasza dzieci z opiekunami
na interaktywne warsztaty
muzyczne, przyrodnicze, naukowe czy manualne, które
wype³ni¹ czas wartoœciow¹,
edukacyjn¹ i rozrywk¹. Udzia³
w projekcie jest bezp³atny i
nie wymaga rejestracji. Na
maluchy czeka dodatkowa
niespodzianka - za udzia³ w czterech niedzielnych warsztatach i
skompletowanie 4 piecz¹tek
potwierdzaj¹cych obecnoœæ
mo¿na odebraæ zwierzaka
marki Schleich. Do wygrania
czeka kolekcja 4 figurek.
Zapraszamy do œledzenia
aktualnego planu wydarzeñ, zajêæ
sportowych i warsztatów na
stronie www.galeriapolnocna.pl
oraz na profilu Galerii Pó³nocnej
na Facebooku.
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Rodzina ¯abiñskich
dokoñczenie ze str. 1

szawskim, a habilitowa³ siê (w
1946 r.) na Uniwersytecie Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Ju¿ w latach 20. sta³ siê cenionym badaczem przyrody, wyg³asza³ pogadanki na temat zwierz¹t w Polskim Radiu i prowadzi³
zajêcia dydaktyczne na SGGW.
To w³aœnie tam pozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê Antoninê.
Dzieciñstwo Antoniny by³o tragiczne. Urodzi³a siê w 1908 roku
w Petersburgu, gdzie jej ojciec,
Antoni Erdman pracowa³ jako in¿ynier kolejnictwa w spó³ce Kolei
W³adykaukaskiej. Jako budowniczy kolei by³ w ci¹g³ych rozjazdach, wiêc gdy w 1912 roku na
suchoty zmar³a matka czteroletniej Antoniny, Maria z Biedunkiewiczów, dziewczynk¹ zajê³a siê
ciotka, Jadwiga Biedunkiewiczówna. Nied³ugo po tym, jak w
1917 roku salwy „Aurory” obwieœci³y œwiatu wybuch Rewolucji
PaŸdziernikowej, Antonina wyjecha³a do ojca, przebywaj¹cego
wówczas w Taszkiencie. Niestety i tutaj, choæ z opóŸnieniem,
dotar³a rewolucja. Pewnego wieczoru Antoniego Erdmana i jego
drug¹ ¿onê zatrzyma³a „trójka”
komisarzy ludowych. Po klasycznym rozkazie: „Poka¿i ruki!”,
jako klasowi wrogowie, zostali
rozstrzelani na miejscu.
Tak oto, w wieku niespe³na 13
lat, Antonina zosta³a sierot¹. W
Taszkiencie praktycznie nie by³o
nikogo, kto móg³by siê ni¹ zaopiekowaæ. Musia³a radziæ sobie sama. Zarabia³a na utrzymanie udzielaj¹c lekcji. Byæ mo¿e,
to w³aœnie owe traumatyczne
doœwiadczenia z dzieciñstwa
wp³ynê³y na jej odwa¿n¹ i pe³n¹
poœwiêcenia postawê w czasie
II wojny œwiatowej. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Na razie,
kiedy w 1923 roku, w wyniku porozumienia miêdzy Polsk¹ a
Rosj¹ nadarzy³a siê okazja
repatriacji, Antonina zdecydowa³a siê na powrót do Polski. Po
d³ugiej podró¿y, jako piêtnastolatka znalaz³a siê w Warszawie.
Nie maj¹c tu bli¿szej rodziny,
rozpoczê³a pracê jako nauczycielka i korepetytorka. Ow³adniêta chêci¹ doskonalenia siê,
podjê³a naukê jêzyków obcych,
rysunku i malarstwa, skoñczy³a
te¿ kursy archiwistyczne.
Z tego okresu datuje siê
zabawne zdarzenie, które w
pamiêtniku matki znalaz³a jej
córka, Teresa. Otó¿ bêd¹c w
Warszawie Antonina uda³a siê
do wró¿ki, która przepowiedzia³a
jej ¿ycie w otoczeniu du¿ej iloœci zwierz¹t. Antonina by³a przekonana, ¿e wyjdzie za m¹¿ za
jakiegoœ w³aœciciela maj¹tku
ziemskiego, gdzie jak to w gospodarstwie, bêdzie mia³a pod
opiek¹ zwierzêta hodowlane.
Sk¹d mog³a wiedzieæ, ¿e wró¿ba niebawem siê spe³ni – w jej
¿yciu bêd¹ obecne zwierzêta,

tylko innego typu. Kiedy pod
koniec lat 20. jako archiwistka
rozpoczê³a pracê w sekretariacie
na SGGW, pozna³a wyk³adaj¹cego tam zoologa, Jana ¯abiñskiego, a w 1931 roku zosta³a
jego ¿on¹.
Budowa nowoczesnego ZOO
Pasowali do siebie nie tylko
ze wzglêdu na zami³owanie do
przyrody, ale równie¿ ze wzglêdu
na cechuj¹c¹ ich oboje pasjê
spo³ecznikowsk¹ i dzia³anie
na rzecz popularyzacji wiedzy o
zwierzêtach. W³aœnie wtedy w
Warszawie, w której do tej pory
funkcjonowa³y jedynie prywatne
zwierzyñce i mena¿erie, powsta³ ruch na rzecz za³o¿enia
ogrodu zoologicznego z prawdziwego zdarzenia. Jego zwolennicy d¹¿yli do zorganizowania
placówki miejskiej, dzia³aj¹cej
wed³ug najnowszych standardów:
dla dobra nauki i edukacji, nie
nastawionej wy³¹cznie na zysk.
W czerwcu 1927 roku zosta³
zatwierdzony statut Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego. Magistrat wyznaczy³ dla ZOO licz¹cy 12 ha teren na prawym
brzegu Wis³y, za Parkiem Praskim. Rozpoczê³o siê intensywne planowanie i urz¹dzanie
ZOO. Dla publicznoœci Ogród
Zoologiczny otwarty zosta³ 11
marca 1928 roku i od razu
podbi³ serca warszawiaków.
Pierwszym dyrektorem warszawskiego ZOO zosta³ Wenanty
Burdziñski, polski przyrodnik,
za³o¿yciel ogrodu zoologicznego w Kijowie. Po jego rych³ej
œmierci (w grudniu 1928 roku, w
wyniku nieleczonego przeziêbienia), prowadzenie ogrodu
powierzono maj¹cemu ju¿
powa¿ny dorobek naukowy
Janowi ¯abiñskiemu, który od
pocz¹tku 1929 roku z wielk¹
pasj¹ i entuzjazmem rozpocz¹³
pracê nad organizacj¹ ogrodu.
Pierwszymi mieszkañcami ZOO
sta³y siê zwierzêta z upad³ego
zwierzyñca P¹gowskiego oraz
mniejszych mena¿erii. Wœród
ok. 500 okazów by³ niedŸwiedŸ
brunatny, lemury, koczkodany,
aligator, kangur, je¿ozwierz,
aguti i wiele egzotycznych ptaków. Pomimo trwaj¹cych jeszcze ca³y rok, intensywnych prac
budowlanych i ogrodniczych,
nowe ZOO odwiedza³y t³umy.
W 1931 roku do ekipy Ogrodu Zoologicznego do³¹czy³a
Antonina ¯abiñska, œwie¿o
poœlubiona ¿ona dyrektora. Jak
sama wspomina w ksi¹¿ce „Ludzie i zwierzêta”, niedostatkiem
m³odziutkiego ZOO, by³ brak
infirmerii i dzieciñca dla osieroconych i chorych zwierz¹t:
- Pod naszym dachem –
mieszkaliœmy wówczas w ma³ym
s³u¿bowym domku na terenie
ogrodu: trzy ma³e izdebki plus
pracownia Jana – musia³y przebywaæ s³abe, nowo narodzone
lub chore zwierz¹tka. Wymaga³y

Antonina ¯abiñska z matk¹ Jana ¯abiñskiego

one szczególnej troski i sta³ej
wnikliwej obserwacji pod osobist¹
kontrol¹ Jana. Mia³am wiêc okazjê
do odbycia praktyki pielêgniarskiej i szczêœliwie uda³o mi siê
wyhodowaæ dwie ma³e rysiczki.
Mam wra¿enie, ¿e przypieczêtowa³y one na zawsze moje przymierze z ZOO. Na ich czeœæ –
¿e siê tak wyra¿ê – nazwa³am
póŸniej mego synka Rysiem.2
Pod okiem Antoniny i Jana
¯abiñskich warszawskie ZOO
rozwija³o siê znakomicie. Powsta³a s³oniarnia, ma³piarnia i
budynki dla ¿yraf. Ka¿dego roku
pozyskiwano nowe gatunki
zwierz¹t. Ale te¿ od pocz¹tku do
najwa¿niejszych zadañ ZOO nale¿a³a ochrona gin¹cych gatunków. To w³aœnie w warszawskim
ogrodzie zoologicznym po raz
pierwszy w niewoli uda³o siê rozmno¿yæ m.in. likaony oraz gin¹cy
gatunek konia Przewalskiego.
Powsta³ tu równie¿ pierwszy w
Polsce plan ochrony zagro¿onego
wyginiêciem ¿ubra.
Wkrótce ¯abiñscy zamieszkali
w wybudowanej dla dyrektora
ZOO modernistycznej willi,
po³o¿onej na terenie ogrodu. W
1932 roku pojawi³o siê ich
pierwsze dziecko, syn Ryszard,
zwany Rysiem, na czeœæ wychowanych przez Antoninê
rysiczek. Pojawi³y siê te¿ zwierzêce dzieci: królik Wicek, który spa³ z Rysiem pod ko³dr¹,
kurczak Kuba i hienka D¿olly.
D¿olly i wychowany w ogrodzie
borsuk, na którego wo³ano Borsunio, sta³y siê bohaterami
ksi¹¿ek Antoniny. PóŸniej do³¹czy³ do nich prosiak Moryœ,
nieod³¹czny towarzysz zabaw
Rysia. Ludzie i zwierzêta zgodnie
¿yli tworz¹c wielk¹ rodzinê.
W 1937 roku w warszawskim ogrodzie przysz³o na
œwiat s³oni¹tko, co by³o osi¹gniêciem na skalê œwiatow¹ –
azjatycka s³onica Tuzinka,
potomstwo s³onicy Kasi i s³onia Jasia, by³a dwunastym
s³oniem urodzonym w warunkach ogrodu zoologicznego.
S³oni¹tko bardzo szybko sta³o
siê ulubieñcem warszawiaków.
Warszawskie ZOO sta³o siê
nowoczesn¹, jedn¹ z najlepszych w Europie placówk¹,
spe³niaj¹c¹ œwiatowe standardy
hodowli zwierz¹t. T³umnie odwiedzane przez warszawiaków
i wycieczki z ca³ej Polski, utrzymywa³o te¿ kontakty miêdzynarodowe. ¯abiñscy brali udzia³ w
zjazdach organizowanych przez
Miêdzynarodowy Zwi¹zek Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych,
s³u¿¹cych wymianie pogl¹dów
i doœwiadczeñ. Odbywa³y siê
one g³ównie w Niemczech. Tam
¯abiñscy poznali braci Lutza i
Heinza Hecków, dyrektorów
berliñskiego i monachijskiego
ZOO. Jak zobaczymy póŸniej,
te miêdzynarodowe kontakty
odegraj¹ swoj¹ rolê w dalszych
losach ¯abiñskich i kierowanego
przez nich ogrodu.
Wojna piek³em dla ludzi i zwierz¹t
Latem 1939 roku warszawskie
ZOO wygl¹da³o naprawdê okazale.
Kolejny zjazd Miêdzynarodowego
Zwi¹zku Dyrektorów Ogrodów
Zoologicznych mia³ siê odbyæ na
wiosnê 1940 roku w Warszawie.
Nie odby³ siê: wybuch³a wojna.
Jeszcze w lipcu nie bardzo wierzono w jej wybuch. Jednak na
wszelki wypadek zaopatrywano
ogród w wiêksze ni¿ zazwyczaj
zapasy siana, owsa, kaszy, suszonych owoców i ryb, m¹ki i sucharów oraz wêgla i drzewa.
Ostatnie przed katastrof¹
wakacje Antonina spêdza³a z

synem w miejscowoœci zwanej
Rejentówk¹, pod Radzyminem.
Kiedy wróci³a do Warszawy,
trwa³y ju¿ bombardowania.
Dom na terenie ZOO znalaz³
siê w obszarze najbardziej atakowanym przez wroga, le¿a³
bowiem niedaleko obu przyczó³ków mostowych – mostów
kolejowego i Kierbedzia. W
ZOO stacjonowa³ ponadto
batalion zapór balonowych.
Niemcy rozpoczêli wiêc zaciek³e
bombardowanie tego rejonu.
Czêœæ zwierz¹t, jak s³onica
Kasia, ma³py i antylopy zginê³a od pocisków i kul. Reszta
rozbieg³a siê. Wielb³¹dy, lamy
i jelenie b³¹ka³y siê nad Wis³¹.
Szympansy i ptaki egzotyczne
sp³onê³y razem z ich pawilonem.
Bomba rozbi³a ska³ê bia³ych
niedŸwiedzi – misie, jedne z
najgroŸniejszych drapie¿ników,
wysz³y na wolnoœæ! Za chwilê
to samo mog³o zdarzyæ siê z
pomieszczeniem lwów, tygrysów i lampartów. Nie by³o
innego wyjœcia – ze wzglêdów
bezpieczeñstwa trzeba by³o
odstrzeliæ drapie¿niki.
¯abiñscy byli bezsilni. Bezradnie patrzyli na piek³o, jakie
rozgrywa³o siê w stworzonym
przez nich rajskim ogrodzie dla
zwierz¹t. W kilka dni zniszczony zosta³ ca³y dorobek ich
¿ycia. Nie by³o jednak czasu
na rozpacz. Sytuacja rozwija³a
siê w szybkim tempie. Zgodnie z radiowym apelem pu³kownika Umiastowskiego,
og³oszonym w nocy z 6 na 7
wrzeœnia, Jan ¯abiñski wraz z
innymi mê¿czyznami opuœci³
Warszawê, kieruj¹c siê na
wschód. Antonina zosta³a
sama z dzieckiem. Nie mog³a
nadal pozostawaæ na terenie
atakowanego ogrodu. W przerwie miêdzy bombardowaniami, za³adowawszy na wózek
zaprzê¿ony w kuce trochê
¿ywnoœci, przeprawi³a siê z
ciotk¹, gosposi¹ i Rysiem na
drug¹ stronê Wis³y, na ulicê
Kapucyñsk¹, gdzie mieszka³a
siostra Jana, Józefa Zaorska
z rodzin¹. Tam prze¿yli zmasowane naloty niemieckie
trwaj¹ce od 24 do 27 wrzeœnia.
Tymczasem Jan ¯abiñski dotar³ w swojej wêdrówce a¿ pod
Terespol, nie znajduj¹c po drodze ¿adnych oœrodków mobilizacyjnych ani przedstawicieli
w³adz wojskowych. W drodze
powrotnej, zatrzyma³ siê w
maj¹tku przyjació³, w Mieni pod
Warszaw¹. Jakie¿ by³o jego
zdziwienie, kiedy w pukaj¹cym
nagle do drzwi dworku oficerze
Wehrmachtu rozpozna³ doktora
Müllera z Królewca, cz³onka
Miêdzynarodowego Zwi¹zku
Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, który jako zaopatrzeniowiec, przyjecha³ do Mieni po
¿ywnoœæ dla swojego oddzia³u.
Po krótkiej rozmowie, Müller najpierw fikcyjnie Jana aresztowa³,
a nastêpnie podwióz³ wojskowym samochodem do rogatek
grochowskich, sk¹d ju¿ pieszo
¯abiñski dotar³ na Kapucyñsk¹.
Po tym wrêcz cudownym powrocie Jana i po kapitulacji Warszawy, ¯abiñscy wrócili do swojego ogrodu i starali siê uratowaæ
to, co z niego zosta³o, czyli z³apaæ rozproszone zwierzêta.
Tymczasem administracja miasta przechodzi³a stopniowo w
rêce Niemców. Ogród Zoologiczny – ca³y personel i reszta
wychowanków – zosta³ pozbawiony wszelkich œrodków do
¿ycia. Wtedy z pomoc¹ przysz³a
ludnoœæ Warszawy. Dwie pary
koni zwozi³y codziennie z uruchomionych naprêdce sto³ówek
i kuchni beczki pomyj, kosze
odpadów i obierek. Znajomy Tatar, niegdyœ dostawca koniny do
ZOO, otworzy³ jatkê miêsn¹ na

Jan ¯abiñski lata trzydzieste
bazarze Ró¿yckiego i umo¿liwi³
¯abiñskim zaopatrywanie siê w
koñskie miêso, bez koniecznoœci wystawania w kilometrowych
kolejkach. Zburzone miasto pomaga³o jak mog³o swojemu
ZOO ¿ywiæ ocala³e zwierzêta.
Jednak nowe w³adze okupacyjne stwierdzi³y, ¿e nie ma
podstaw, aby Warszawa, jako
miasto prowincjonalne (wszak
siedziba w³adz Generalnego
Gubernatorstwa znalaz³a siê w
Krakowie), posiada³a ogród zoologiczny. Likwidacja by³a postanowiona. Dzie³a zag³ady dokona³o wywiezienie do Niemiec
najcenniejszych pozosta³ych przy
¿yciu okazów, w tym ukochanej
przez warszawiaków Tuzinki.
Wywózkê zwierz¹t zarz¹dzi³
dawny znajomy ¯abiñskich, profesor Lutz Heck, dyrektor berliñskiego Ogrodu Zoologicznego,
od lat pracuj¹cy nad „odtworzeniem” wymar³ego w XVII wieku
tura. Zabieraj¹c zwierzêta
ob³udnie obiecywa³, ¿e zostaj¹
tylko wypo¿yczone na czas prowadzenia dzia³añ wojennych i
wróc¹ do Warszawy. Oczywiœcie
tak siê nie sta³o. ¯ubry i tarpany
pojecha³y do Monachium, wielb³¹dy do Hanoweru. Wys³ana do
Królewca dwuletnia Tuzinka ¿y³a
jeszcze tylko piêæ lat. Na resztê
zwierz¹t Niemcy urz¹dzili sobie
sylwestrowe polowanie.
ZOO przesta³o wiêc istnieæ,
ale rodzinie ¯abiñskich pozwolono pozostaæ w ich willi. Z
wiosn¹ 1940 roku na terenie
ogrodu zaczê³a dzia³aæ tuczarnia œwiñ, podlegaj¹ca miejskiej
rzeŸni. Dziêki temu ¯abiñskim
uda³o siê zdobyæ œrodki do ¿ycia,
a byli pracownicy ZOO mogli
ponownie otrzymaæ legalne zatrudnienie. Wraz z nadejœciem
jesiennych ch³odów tuczarniê
trzeba by³o jednak zamkn¹æ,
gdy¿ nieopalane pawilony dla
s³oni i hipopotamów, nie nadawa³y siê dla œwiñ, a zarz¹dca
rzeŸni nie godzi³ siê nawet na
zakup s³omy.
Po krótkim funkcjonowaniu
na terenie ZOO firmy zielarskiej,
niemiecki prezydent Warszawy
Ludwig Leist zaakceptowa³
projekt wiceprezydenta Juliana
Kulskiego za³o¿enia na trawnikach
i wybiegach ogrodu zoologicznego ogródków warzywnych
dla ubogiej ludnoœci miasta. Tak
wiêc Jan ¯abiñski z dyrektora
ZOO, a nastêpnie kierownika
tuczarni œwiñ, sta³ siê opiekunem ogródków dzia³kowych,
podlegaj¹cych miejskiemu Wydzia³owi Terenów Zielonych.
Willa „Pod zwariowan¹
gwiazd¹” i jej nowi mieszkañcy
Wtedy w³aœnie otrzyma³
przepustkê do getta. Zacz¹³

wykorzystywaæ j¹, pocz¹tkowo
¿eby odwiedziæ znajomych,
przemyciæ dla nich paczkê czy
gryps. PóŸniej przemyca³ tak¿e ludzi. Dziêki przepustce
¯abiñskim uda³o siê uratowaæ
¿ycie ponad setki osób, które
ukrywa³y siê w piwnicach willi
oraz w opuszczonych pomieszczeniach dla zwierz¹t. Wymaga³o to precyzyjnej organizacji.
Organizacj¹ zewnêtrzn¹, czyli
przede wszystkim za³atwianiem fa³szywych dokumentów
i przeprowadzaniem na aryjsk¹
stronê, zajmowa³ siê Jan. Natomiast nad bezpieczeñstwem
uciekinierów na terenie ogrodu
czuwa³a Antonina.
To ona musia³a znaleŸæ ka¿demu miejsce i jakoœ wszystkich wy¿ywiæ. To ona wreszcie
musia³a w razie czego daæ
odpór stacjonuj¹cym nieopodal lub przychodz¹cym tu na
spacery Niemcom. Antonina
zastosowa³a zasadê „otwartego
domu”- dos³ownie, bo drzwi by³y
otwarte, a w oknach w ci¹gu
dnia nie by³o nawet firanek i w
przenoœni, bo w domu czêsto
przebywa³ ktoœ z rodziny lub
wpadali znajomi. Przychodz¹cy do Rysia koledzy te¿ byli
mile widziani. Chodzi³o o to,
aby przez dom ci¹gle przewija³o siê du¿o ludzi, wszak gwar
i ruch to najlepszy kamufla¿.
By daæ lokatorom willi sygna³
do ukrycia siê, Antonina gra³a na
fortepianie melodiê z operetki
„Piêkna Helena” Offenbacha „JedŸ, jedŸ na Kretê!”. Chowali
siê wtedy na stryszku, w szafach œciennych, czy ewakuowali do ba¿anciarni tunelem,
którego wejœcie znajdowa³o siê
w piwnicy. Jako kryjówki s³u¿y³y
im te¿ opuszczone pomieszczenia dla lwów.
Ca³kowita liczba ¯ydów,
którzy przewinêli siê przez willê
¯abiñskich, nie jest pewna –
niektóre Ÿród³a podaj¹ nawet
300 osób. Wœród ukrywaj¹cych
siê by³a rzeŸbiarka animalistyczna Magdalena Gross i jej
m¹¿, prawnik ze Lwowa, Maurycy Pawe³ Fraenkel, pisarka
Rachela Auerbach, mistrz bokserski Samuel Kenigswein z
¿on¹ i dwójk¹ dzieci, Marceli
Lewi-£ebkowski z rodzin¹,
Joanna Kramsztykówna, mikrobiolog prof. Ludwik Hirszfeld,
wspó³organizator Polskiej
Akademii Nauk, oraz Leonia i
Irena Tenenbaum, ¿ona i córka
œwiatowej s³awy entomologa
Szymona Tenenbauma. Niestety, sam dr Tenenbaum nie
zdecydowa³ siê na ucieczkê i
zmar³ w getcie w 1941 roku.
Zd¹¿y³ tylko przekazaæ ¯abiñskiemu swoj¹ unikaln¹ kolek-

cjê owadów. Niewielk¹ jej
czêœæ mo¿na dziœ ogl¹daæ w
odrestaurowanej willi ¯abiñskich na terenie ZOO.
Fascynuj¹ce jest to, ¿e prze¿y³y wszystkie osoby, które
ukrywa³y siê w domu ¯abiñskich. To zas³uga Antoniny i
Jana oraz pomagaj¹cego im
Rysia, ale tak¿e dobrej atmosfery panuj¹cej w willi, która zyska³a nazwê „Pod zwariowan¹
gwiazd¹”. Nie mog³o byæ inaczej, skoro zwierzêta, które
by³y tam obecne, nosi³y ludzkie imiona, ludzie zaœ mieli
„ksywki” zwierzêce. Magdalena
Gross zwana by³a Szpakiem,
a dzieci Kenigsweinów – Wiewiórkami. Ulubieniec Maurycego
Fraenkla, chomik Piotruœ lubi³
wchodziæ na stó³ i wyjadaæ
resztki z talerzy, a królik Wicek
i kurczak Kuba nie odstêpowa³y
na krok Rysia. Kuba zreszt¹
odda³ ¿ycie za swojego ma³ego
ludzkiego przyjaciela.
By³o to ju¿ w czasie Powstania. Jan, ¿o³nierz Armii Krajowej,
pseudonim Franciszek, jako dowódca plutonu w zgrupowaniu
Kiliñski, walczy³ w Œródmieœciu,
a w domu przy Ratuszowej zosta³y same kobiety i dzieci: Antonina z gosposi¹ i dwoma lokatorkami oraz dwójk¹ ju¿ dzieci,
bowiem w czerwcu 1944 roku
Rysiowi przyby³a siostrzyczka,
Teresa. Pewnego dnia do drzwi
za³omota³o dwóch esesmanów
i kaza³o wszystkim wyjœæ z podniesionymi rêkami. W zdarzeniu
uczestniczy³ tak¿e ch³opiec pracuj¹cy na znajduj¹cej siê na terenie ogrodu lisiej fermie. Jemu
to najpierw esesman rozkaza³
iœæ za dom. Wtedy pad³ strza³.
To samo powtórzy³o siê z Rysiem. Antonina zamar³a z
przera¿enia. Wtedy pad³ trzeci
strza³, a chwilê póŸniej obaj
ch³opcy wrócili trzymaj¹c za
skrzyd³o martwego Kubê. Tym
razem esesmani postanowili siê
tylko zabawiæ...
Popowstaniowa tu³aczka
Pod koniec sierpnia mieszkañcy willi „Pod zwariowan¹

gwiazd¹” zostali ewakuowani z
Warszawy wraz z niemieck¹ lisi¹
ferm¹. Z gromady zwierzêcych
domowników, na tu³aczkê uda³
siê z nimi tylko królik Wicek.
Na szczêœcie nie dojechali do
Rzeszy – dziêki Andrzejowi
Grabskiemu, synowi by³ego
premiera, pracuj¹cemu w zarz¹dzie Towarzystwa „Rolnik” w
£owiczu, uda³o im siê znaleŸæ
schronienie w szkole wiejskiej
w Marywilu. Tam dotar³a do nich
wiadomoœæ ze stalagu Altengrabow, ¿e Jan ¿yje. Ciê¿ko ranny
w szyjê 15 wrzeœnia, podczas
przekraczania ulicy Widok, do
koñca Powstania przebywa³ w
szpitalu. Niemal cudem, kula
przesz³a przez œrodek szyi,
omijaj¹c najwa¿niejsze organy
- krêgos³up, cztery têtnice, ¿y³y,
tchawicê i prze³yk – i wysz³a
niczego nie uszkadzaj¹c. PóŸniej trafi³ do niemieckiej niewoli
- w stalagu, a¿ do wyzwolenia
przez Amerykanów, prowadzi³
pogadanki zoologiczne dla
innych jeñców wojennych.
Mniej szczêœcia mia³a siostra Jana ¯abiñskiego, Hanna
Petrynowska, lekarka zamordowana przez Niemców po
upadku Starówki, 28 sierpnia,
w Wytwórni Papierów Wartoœciowych, gdzie w zorganizowanym szpitalu polowym opiekowa³a siê ciê¿ko rannymi. Jej
mê¿a, równie¿ lekarza, Mariana Petrynowskiego, Niemcy
rozstrzelali w obozie Mauthausen ju¿ w 1940 roku.
Na zas³yszan¹ przez radio
wieœæ o tym, ¿e w Warszawie
funkcjonuje ju¿ ogród zoologiczny, Jan ¯abiñski zdecydowa³ siê natychmiast wracaæ do
kraju. Jego rozczarowanie by³o
ogromne, kiedy wróciwszy w
listopadzie 1945 roku do Warszawy zobaczy³, ¿e tego ogrodu
i domu w³aœciwie nie ma. Z dyrektorskiej willi do zamieszkania nadawa³ siê tylko jeden
pokój, budynki dla zwierz¹t by³y
zrujnowane. Jednak to i tak by³o
du¿o. Antonina, po powrocie w
lutym 1945 roku z Marywila na

Pragê, zasta³a ogród i dom w
stanie kompletnej ruiny. Nie
podda³a siê jednak i postanowi³a walczyæ o ukochane ZOO.
ZOO znów dzia³a
Pocz¹tkowo zamieszka³a
wraz z dzieæmi u znajomych na
Stalowej. Kiedy tylko jako tako
przygotowa³a jeden pokój i kuchniê dyrektorskiego domu, przenios³a siê wraz z dzieæmi i gosposi¹ na teren ogrodu. Pokonuj¹c niezliczone biurokratyczne
przeszkody, uciekaj¹c siê niekiedy do podstêpu – na przyk³ad
zabieraj¹c ze sob¹ do wiceprezydenta Warszawy ma³¹ wydrê
- wykona³a ogromn¹ pracê, by
zdobyæ wszelkie pozwolenia i
wreszcie uzyskaæ fundusze na
odbudowê ZOO, które wznowi³o
swoj¹ dzia³alnoœæ w 1946 roku.
Nie uda³o by siê to bez pomocy mieszkañców Warszawy. Przy
odbudowie ogrodu zoologicznego ofiarnie pracowa³a m³odzie¿
z okolicznych szkó³. Przybywa³y
zwierzêta, darowane przez inne
ogrody zoologiczne i prywatnych
darczyñców. Jan ¯abiñski równoczeœnie z kierowaniem ogrodem podj¹³ pracê naukow¹ i popularyzatorsk¹. Jednak w 1951
roku w³adze komunistyczne
zmusi³y go do rezygnacji ze stanowiska dyrektora warszawskiego
ZOO. Oskar¿ano go o wspó³pracê z Niemcami i o dzia³alnoœæ w
podziemiu akowskim. Szykowano nawet zamach na jego ¿ycie.
By³ niewygodny, bo nie godzi³ siê
na przehandlowywanie zwierz¹t,
które ogród otrzymywa³ w prezencie, jak równie¿ na niewykwalifikowanych pracowników „z
przydzia³u”.
¯abiñscy musieli opuœciæ willê „Pod zwariowan¹ gwiazd¹” i
swój ukochany ogród w 1953
roku. To by³ wielki cios przede
wszystkim dla Antoniny, która
przecie¿ tyle wysi³ku i serca
w³o¿y³a w odbudowê ZOO. Jak
wielka to by³a strata œwiadczy
fakt, ¿e ¯abiñscy ju¿ nigdy nie
przekroczyli progu swojego
domu, a ich dzieci, Teresa i Ryszard odwiedzili go dopiero po

up³ywie ponad pó³ wieku, kiedy
odrestaurowana willa „Pod
zwariowan¹ gwiazd¹” zosta³a w
2015 roku otwarta dla publicznoœci.
Jan ¯abiñski dalej prowadzi³
pracê naukow¹ i dydaktyczn¹.
W latach 1952-1954 wyk³ada³ w
Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej. Realizowa³ siê
te¿ w popularyzacji wiedzy o
zwierzêtach. By³ bardzo p³odnym autorem - wyda³ ponad 60
ksi¹¿ek popularnonaukowych,
m.in. „Cz³owiek jest plastyczny”,
„Czy mo¿na ¿yæ bez skóry”,
„Gawêdy o zwierzêtach”, „Jak powsta³a tr¹ba s³onia”, „Karaluch”,
„Porozumienie ze zwierzêciem”,
„Przekrój przez zoo” i „¯ywa bateria”. Za popularyzatorskie audycje radiowe i telewizyjne o
zwierzêtach (ponad 1500) Polskie Radio przyzna³o mu Z³oty
Mikrofon. Pisa³ te¿ scenariusze
filmów przyrodniczych i by³ ich
konsultantem. Od 1947 by³ te¿
cz³onkiem Pañstwowej Rady
Ochrony Przyrody i redagowa³
„Ksiêgi Rodowodowe ¯ubrów”.
W 1965 r. Instytut Yad Vashem
przyzna³ Antoninie i Janowi
¯abiñskim tytu³ Sprawiedliwych
wœród Narodów Œwiata. Ceremonia sadzenia drzewka na
Wzgórzu Pamiêci w Jerozolimie
odby³a siê w 1968 r.
Jan ¯abiñski zmar³ 26 lipca
1974 r. w Warszawie. Wraz z
¿ona, Antonin¹ (zmar³¹ w 1971)
spoczywa na warszawskich
Starych Pow¹zkach. Za ratowanie ¯ydów w czasie wojny,
17 listopada 2008 Jan zosta³
poœmiertnie odznaczony przez
prezydenta Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski z
gwiazd¹, a Antonina - Krzy¿em
Komandorskim.
Joanna Kiwilszo
1
T. A. Grabowski, Z lamusa
warszawskiego sportu, Warszawa,
1957, s. 115-116.
2
Antonina ¯abiñska, Ludzie
i zwierzêta. Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2010, s. 8-9.
Zdjêcia pochodz¹ z archiwum
rodzinnego.

Jan ¯abiñski by³ znakomitym popularyzatorem zoologii
nowa gazeta praska
wœród m³odzie¿y. W Polskim Radiu wyg³osi³ ogó³em ponad
1500 edukacyjnych pogadanek radiowych o ¿yciu zwierz¹t.
Lubi³ pracê z dzieæmi i mia³ z nimi dobry kontakt, czego
dowodem jest nades³ane do redakcji wspomnienie.
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Moje wspomnienie o prof. ¯abiñskim
Chodziliœmy z moim starszym bratem do szko³y podstawowej.
By³ rok 1949. Zajmowaliœmy siê uratowan¹ z r¹k oprawcy kawk¹ o
imieniu Kaœka. Mia³a przez ³obuziaka, mieszkaj¹cego po s¹siedzku, podciête skrzyd³a. Kaœka chodzi³a z nami do szko³y albo na
g³owie brata, albo na moim ramieniu. Przez nasze mieszkanie na
Pradze przesz³o zreszt¹ wielu rekonwalescentów. Zawsze mówiliœmy mamie, ¿e biedny kotek lub piesek przypl¹ta³ siê do nas, gdy
wracaliœmy ze szko³y. Oprócz s³onia, krokodyla i ¿yrafy, wszyscy
bracia mniejsi mogli liczyæ u nas na pomoc i leczenie. Mama
zawsze nas wspiera³a i pomaga³a uleczyæ biedaków. Wszyscy
s¹siedzi pomagali nam w wy¿ywieniu Kasi. Stale ³apali dla niej
muchy i wo³ali na klatkê schodow¹. Kaœka zawsze wiedzia³a, do
których drzwi ma podejœæ. Jej spryt œwiadczy³, ¿e wcale nie mia³a tzw.
ptasiego mó¿d¿ku. Byliœmy w niej zakochani – my i nasi s¹siedzi.
Pewnego dnia nasza szko³a pojecha³a do ogrodu zoologicznego
na ul. Ratuszow¹. Jakie¿ by³o zdziwienie, gdy personel ogrodu
ujrza³ kawkê na g³owie mojego brata. Podszed³ do nas Pan ¯abiñski
i zainteresowa³ siê nasz¹ kawk¹. Na koniec bardzo mi³ej rozmowy
zaproponowa³ nam wspó³pracê z ogrodem, która mia³a polegaæ
na dostarczaniu ¿ab dla wê¿y, które by³y hodowane w ogrodzie.
Dla nas nie by³o to zbyt du¿ym obci¹¿eniem z tej racji, ¿e mieszkaliœmy blisko Parku Paderewskiego (obecnie Skaryszewskiego).
Ca³e dzieciñstwo nam w nim up³ynê³o. Tam bawiliœmy siê latem i
zim¹, zrywaliœmy na jesieni rajskie jab³uszka, owoce berberysu,
czarnego bzu, z których mama robi³a konfitury.
Jeszcze tego samego dnia, po powrocie z wycieczki, poszliœmy
z kube³kiem nad Jeziorko Kamionkowskie i na³apaliœmy ¿ab. Poniewa¿ wra¿eñ tego dnia by³o du¿o, po odrobieniu lekcji, szybko
poszliœmy spaæ. Jakie¿ by³o nasze przera¿enie, gdy w nocy zostaliœmy zbudzeni krzykiem naszej mamy. Okaza³o siê, ¿e ¿aby w
nocy, po zgaszeniu œwiat³a, zaczê³y wyskakiwaæ z wiadra i rozlaz³y
siê po ca³ym pokoju. Na jedn¹ mama nawet niechc¹cy nadepnê³a.
No có¿, wyjaœniliœmy mamusi, ¿e poznaliœmy w ogrodzie zoologicznym bardzo mi³ego pana, który nam zaproponowa³ ³apanie ¿ab
w parku i przynoszenie ich do ogrodu w zamian za gratisowe wchodzenie i opiekowanie siê zwierzêtami. Wtedy nawet nie wiedzieliœmy, ¿e by³ to dyrektor ogrodu. Wejœcie z nami mieli zapewnione
tak¿e nasi koledzy ze szko³y, ale jakoœ nikt inny nie chcia³ zaj¹æ
siê zwierzêtami, poniewa¿ nie pozwolili na to ich rodzice. Przypadkowo pods³uchaliœmy na drugi dzieñ rozmowê naszej mamy z
s¹siadk¹, której opowiedzia³a, jaki horror prze¿y³a w nocy.
A nasza Kasia zakoñczy³a ¿ycie tragicznie. Otó¿ ten sam drañ,
który podci¹³ jej skrzyd³a, zabi³ j¹ kamieniem, gdy siedzia³a
na trzepaku na podwórku. By³ to dla nas cios.
Nasza mama zosta³a zaproszona do ogrodu zoologicznego przez prof.
¯abiñskiego, który osobiœcie podziêkowa³ za nasze zaanga¿owanie w
prace nad opiek¹ nad zwierzêtami. Takie podziêkowanie profesor wys³a³
równie¿ do naszej szko³y, a my byliœmy dumni i cieszyliœmy siê, ¿e dane
nam by³o opiekowaæ siê zwierzêtami, które kochamy do dziœ.
Bogumi³a Szyd³owska

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Praga potrzebuje lokalnych liderów

Najlepszy radny kadencji

Obecny rok jest dla Pragi z kilku powodów szczególny. Po pierwsze, przyspieszy³y
remonty zaniedbanych przez lata budynków komunalnych, co widaæ po kolejnych
rusztowaniach na £ochowskiej, Siedleckiej
czy Strzeleckiej. Po drugie, przyspieszy³y
inwestycje prywatne – na ukoñczeniu jest
Koneser, nie do poznania zmieni³ siê Port
Praski, za moment ruszy inwestycja na
Szwedzkiej. Z opóŸnieniami, ale powstaj¹
du¿e inwestycje infrastrukturalne, takie jak
metro czy Trasa Œwiêtokrzyska. Za kilka
lat mo¿e to byæ zupe³nie inna dzielnica.
Czy tak bêdzie, zale¿y w du¿ej mierze od
nas, mieszkañców. Ktoœ zapyta, jaki my,
zwykli mieszkañcy, mamy wp³yw na to,
co siê dzieje na Pradze. OdpowiedŸ jest
prosta. Du¿y wp³yw. Przede wszystkim
poprzez udzia³ w wyborach.
Jesieni¹ odbêd¹ siê kolejne wybory
samorz¹dowe. Bardzo wa¿ne, bo zgodnie

z now¹ ordynacj¹ wyborcz¹, wybrani przez
mieszkañców przedstawiciele bêd¹ sprawowaæ w³adzê nie przez 4 lata, jak do
tej pory, ale przez 5, czyli do 2023 r.
To d³uga perspektywa, tym bardziej
wiêc warto swój g³os oddaæ w sposób
przemyœlany.
Obserwacje ostatnich lat pokazuj¹, ¿e
nie zawsze osoby, na które oddano
g³os, spe³nia³y pok³adane w nich nadzieje.
Wykorzystywanie mienia komunalnego
do prywatnych celów, niejasne powi¹zania z ró¿nymi inwestorami, nepotyzm to
nie wyssane z palca zarzuty, ale smutna
praska rzeczywistoœæ. Nie przypadkiem w
tej kadencji rady jeden z samorz¹dowców
straci³ mandat.
Dlatego tak wa¿ne jest by zaufaæ
ludziom, których znamy nie tylko z tego,
¿e chodzili z nami do szko³y i kiedyœ wspólnie z nimi zrobiliœmy psikusa nielubianej

Praski folwark

„Nabici w butelkê”
W latach 1998-2002, zgodnie z Programem
tworzenia i gospodarowania zasobem
mieszkaniowym m.st. Warszawy, wybudowano 5 budynków czynszowych w czterech
dzielnicach – na Pradze Pó³noc, Mokotowie, Pradze Po³udnie i ¯oliborzu. Razem
813 lokali, w wiêkszoœci o powierzchni powy¿ej 80m2. Lokale te zasiedlano w trybie
przetargowym. Warunkiem przyst¹pienia
do przetargu by³o m.in. oddanie do dyspozycji miasta dotychczas zajmowanego
lokalu z tytu³em prawnym (komunalnego,
spó³dzielczego lub w³asnoœci hipotecznej) w
zamian za wynajêcie lokalu o tzw. podwy¿szonym standardzie z wy¿sz¹ stawk¹
czynszu (10-12 z³/m2). Wyj¹tek stanowi³
czynsz licytowany dochodz¹cy do 32 z³/m2.
Dla zobrazowania w zasobach komunalnych stawka czynszu kszta³towa³a siê na
poziomie oko³o 2 z³/m2. W chwili przystêpowania do przetargów, obowi¹zuj¹ce
przepisy dopuszcza³y sprzeda¿ lokali
komunalnych, co potwierdzaj¹ ówczeœni
radni (autorzy programu) i prezydent
miasta. Pozyskane w ten sposób œrodki
finansowe mia³y byæ przeznaczone na
komunalne budownictwo mieszkaniowe.
W wyniku realizacji przetargów w
czynszówkach miasto pozyska³o nieodp³atnie do zasobu komunalnego 803 lokale
od osób, przystêpuj¹cych do przetargu.
Pozyskane lokale mia³y byæ wykorzystane
dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców Warszawy. A jak by³o faktycznie,
szczególnie w przypadku przekazanych
na rzecz miasta lokali w³asnoœciowych,
przedstawiê w oddzielnym felietonie.
W roku 2004 r. w³adze Warszawy,
zmieni³y obowi¹zuj¹ce przepisy, podejmuj¹c

uchwa³ê o blokadzie sprzeda¿y mieszkañ, w
tym o powierzchni powy¿ej 80 m2 w budynkach nale¿¹cych w ca³oœci do miasta. Miasto
wycofa³o siê tym samym z programu oraz
swoich zobowi¹zañ wobec najemców.
Projekt budowy czynszówek od pocz¹tku
by³ nieudanym miejskim eksperymentem
mieszkaniowym. Zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, jak i samej budowy
czynszówek, wyst¹pi³y powa¿ne nieprawid³owoœci. Nie zapewniono nale¿ytego nadzoru budynki oddano do u¿ytku z wadami konstrukcyjnymi (przemarzaj¹ce œciany, wilgoæ,
brak wentylacji, wadliwa izolacja pionowa i
pozioma, odpadaj¹ce tynki i sufity w lokalach,
podnosz¹ca siê klepka pod³ogowa itp).
Kuriozum! Ratusz nie wyegzekwowa³ od
wykonawców napraw w okresie rêkojmi i
gwarancji, co w konsekwencji narazi³o miasto na nieuzasadnione dodatkowe koszty. W
wyniku dzia³añ mieszkañców uzyskano
œrodki z gwarancji bankowej. Nieprawid³owy
sposób zarz¹dzania, niedostateczny poziom
œrodków finansowych, przeznaczonych na remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê, brak spójnego
systemu realizacji remontów to tylko niektóre
przyczyny, dlaczego do dnia dzisiejszego
mimo up³ywu prawie 20 lat nie zlikwidowano
usterek. Obecny stan techniczny warszawskich
czynszówek wymaga nak³adów niebagatelnych, na poziomie ok. 90 mln z³. Lokale w
przedmiotowych budynkach, niezgodnie z
za³o¿eniami programu, nigdy nie spe³nia³y
warunków podwy¿szonego standardu. Zatem
ustalenie dla nich podwy¿szonego czynszu
by³o nadu¿yciem wobec nieœwiadomych
stanu faktycznego oferentów i póŸniejszych
najemców, co wzbudzi³o równie¿ w¹tpliwoœci
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w kwietniu

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Anlogistyk II S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
reprezentowanej przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia 15 czerwca 2018 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie przewodów wodoci¹gowych i kanalizacji
sanitarnej na dz. nr ew. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 z obrêbu 4-07-10 przy
ul. Annopol na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
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.
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.

nauczycielce. Warto poprzeæ osoby, które
na co dzieñ anga¿uj¹ siê w dzia³ania na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Lokalnych
liderów, którzy dbaj¹, by zaœmiecony
skwer odzyska³ blask, animatorów, którzy
buduj¹ lokaln¹ wspólnotê, organizuj¹c dni
s¹siada, spotkania s¹siedzkie czy pomoc
dla osób w potrzebie. Lokalnych przedsiêbiorców, którzy oprócz dzia³alnoœci
gospodarczej wspieraj¹ mieszkañców,
dziel¹c siê swoim talentem, np. przez organizacjê ró¿nych warsztatów. Patriotów
lokalnych, którzy nie tylko swoim s¹siadom
przypominaj¹, jaki potencja³ tkwi w zaniedbanych praskich zabytkach i dlaczego
warto walczyæ o ich odnowienie. Cz³onków
wspólnot mieszkaniowych i lokatorów
troszcz¹cych siê o to, by warunki mieszkaniowe w wielu budynkach na Pradze
ulega³y poprawie. I tych wszystkich mieszkañców, którzy patrz¹ na Pragê szerzej,

ni¿ tylko przez pryzmat drzwi swojego
mieszkania, dbaj¹c np. w³asnym sumptem
o podwórkow¹ zieleñ czy przyuliczny trawnik.
Potrzeba osób, którym chce siê zrobiæ coœ
pozytywnego dla Pragi i jej mieszkañców.
Prawdziwych dobrych gospodarzy, lokalnych
liderów, których Pañstwu i sobie ¿yczê.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
Korzystaj¹c z okazji, ¿yczê Szanownym
Czytelnikom udanego wakacyjnego odpoczynku!

2018 roku. ¯aden bowiem z przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
nie przewiduje mo¿liwoœci stosowania przez
gminê czynszu wolnego, bez wzglêdu na
wielkoœæ wynajmowanego lokalu. M.st. Warszawa, pomimo wdro¿enia eksperymentalnego
projektu budowy mieszkañ czynszowych,
nie opracowa³o odrêbnych zasad najmu.
Lokatorzy tkwi¹ w swoistej pu³apce - s¹
wiêŸniami najmowanych lokali. Przed nami
okres wakacji, czas odpoczynku. Mo¿e warto
przemyœleæ i zastanowiæ siê, jak jesteœmy
traktowani przez polityków i wielu samorz¹dowców. Jak wiele zale¿y od ich zaanga¿owania, determinacji i uczciwoœci. Oddaj¹c
felieton do druku nie znamy jeszcze wyników
posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego
m.st. Warszawy (2.07.2018), na którym po
raz kolejny bêdzie omawiana sprawa
warszawskich czynszówek. Czy radni sto³ecznego ratusza i partii rz¹dz¹cej od 12 lat w
Warszawie udŸwign¹ brzemiê niedopracowanego eksperymentu i wychodz¹c na przeciw
postulatom mieszkañców czynszówek zakoñcz¹ go? Czy te¿ ze wzglêdu na brak
tzw. woli politycznej swojej partii, stworz¹
kolejne wyimaginowane problemy, aby
paradoks trwa³. Kandydaci na prezydenta
m.st. Warszawy, rekomendowani przez dwa
najwiêksze ugrupowania polityczne w kraju,
poznali temat warszawskich czynszówek.
Jeden z nich oficjalnie w swoim programie
mieszkaniowym dla Warszawy zapowiada
zakoñczenie eksperymentu. Drugi rozumie
problem i … na razie niewiele mo¿e, co
ciekawe, maj¹c pe³niê w³adzy w Warszawie

(w³adza uchwa³odawcza – Rada Warszawy,
w³adza wykonawcza – prezydent m.st.
Warszawy). A przecie¿ „Ÿród³em wszelkich
osi¹gniêæ jest wola.” Velle est posse. W
b³êdzie s¹ ci z samorz¹dowców, którzy
uwa¿aj¹, ¿e mieszkañcy czynszówek
zniechêc¹ siê i zrezygnuj¹. Nic bardziej
mylnego! Zacznijcie traktowaæ mieszkañców
powa¿nie! Podmiotowo, a nie przedmiotowo!
Wasza arogancja i ignorancja potrzeb
spo³ecznych wrêcz napêdzi kolejne dzia³ania.
„Wola jest jednym z aktywów naprawdê
wa¿nym w ¿yciu.
Zdecydowany cz³owiek uzyskaæ mo¿e
prawie wszystko”
- Henry Ford
Korzystaj¹c z okazji wszystkim
czytelnikom ¿yczê udanych wakacji!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika, z³o¿ony 1 czerwca
2018 r., uzupe³niony 22 czerwca 2018 r. o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 150 mm Lca 150 m,
na czêœciach dzia³ek ew. nr 9/5, 10/18, 10/26, 10/27, 11/6 oraz
na dzia³kach ew. nr 9/7, 9/8 z obrêbu 401-20, na czêœciach
dzia³ek ew. nr 1/6, 2/2, 3/18, 3/23 z obrêbu 401-21, na czêœciach dzia³ek ew. nr 1/16, 2/10, 12/11, 13/2 oraz na dzia³kach
ew. nr 2/9, 2/11, 4/46, 5/3, 5/4, 108/4, 108/6 z obrêbu 4-01-28,
w ul. Leœnej Polanki w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
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.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, na 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.

W zesz³ym miesi¹cu dobieg³a koñca
ankieta przeprowadzona przez Ruch dla
Rozwoju Bia³o³êki na najlepszego radnego
dzielnicy Bia³o³êka w mijaj¹cej kadencji
2014-2018. Badanie, zgodnie z deklaracj¹
organizatorów, przeprowadzono na próbie
1000 mieszkañców Bia³o³êki, z czego 670
stanowili mieszkañcy Tarchomina i ¯erania,
a 330 mieszkañcy Zielonej Bia³o³êki.
Ankietowani mieli wskazaæ najlepszego,
najskuteczniejszego i najbardziej rozpoznawalnego radnego. Wyniki przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: I miejsce: Wiktor Klimiuk (PiS)
z wynikiem 218 g³osów, II miejsce: Marcin
Korowaj (RdB) - 154 g³osy, III miejsce:
Mariola Olszewska (RdB) – 121 g³osów,
IV miejsce: Piotr Gozdek (PiS) – 87 g³osów,
V miejsce: Agnieszka Borowska (PO) – 72
g³osy. Ta pi¹tka radnych by³a najczêœciej
wymieniana w przeprowadzonych przez
organizatorów rozmowach. Wiktor Klimiuk,
zwyciêzca konkursu, w przeciwieñstwie do tych,
którzy na samorz¹dzie próbuj¹ siê wybiæ i
zrobiæ karierê, w wyborach samorz¹dowych
wystartowa³ dopiero po uzyskaniu tytu³u
adwokata i doktora nauk prawnych zwi¹zanych z finansami i samorz¹dem. Kiedy
zostawa³ radnym na Bia³o³êce panowa³a
opinia, ¿e lokalny uk³ad polityczno-deweloperski z platformerskim burmistrzem
Piotrem Jaworskim na czele jest nieusuwalny,
a rol¹ lokalnych radnych jest grzeczne
siedzenie w opozycji. Bezwzglêdnoœæ i
przekonanie o bezkarnoœci tego uk³adu
unaoczni³a sprawa sfa³szowania wyniku
ostatnich wyborów samorz¹dowych i pozbawienie mnie mandatu radnego. Wracaj¹c
do sylwetki zwyciêzcy konkursu, Wiktora
Klimiuka, ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci
w radzie zg³osi³ pomys³ budowy przychodni
i szpitala na Bia³o³êce, transmisji obrad rady
w Internecie i kilka innych, na efekty których nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Nawet
czêœæ radnych PO opuœci³a szeregi tej partii

po ujrzeniu prawdziwej twarzy tego ugrupowania jak ³amanie prawa, ignorowanie
wyroków s¹dów i postanowieñ organów
nadzorczych, próby zastraszania niepokornych radnych, a nawet próby przekupstwa.
Wiktor Klimiuk ze wszystkich tych prób
wyszed³ zwyciêsko. Nie podda³ siê w walce
o sprawiedliwy i przejrzysty samorz¹d
niezale¿nie od tego, jak rz¹dz¹ca klika
wielbicieli deweloperów nieczysto gra³a.
Jego upór doprowadzi³ do ujawnienia patologicznych mechanizmów rz¹dz¹cych
dzielnic¹ i stopnia zale¿noœci lokalnych polityków PO od deweloperów. Za swój sukces
mo¿e tak¿e uwa¿aæ doprowadzenie do
odsuniêcia od wp³ywu na sprawy dzielnicy
burmistrza Piotra Jaworskiego, jednego z
najbardziej skompromitowanych lokalnych
dzia³aczy, który musieli wycofaæ siê z pierwszego planu i stracili swoje wp³ywy. Obecnie
Wiktor Klimiuk dba o to, aby samorz¹d s³u¿y³
mieszkañcom, a nie deweloperom. Ale to
od nas, mieszkañców Bia³o³êki zale¿y, jak
bêdzie wygl¹da³a nasza reprezentacja polityczna w kolejnej kadencji samorz¹dowej.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Ch³odnym okiem

Zamiast felietonu
Zamiast zwyczajowego felietonu
pozwalam sobie opublikowaæ list otwarty,
który jako radni dzielnicy z SLD i PO
zaadresowaliœmy do przewodnicz¹cego
Rady jako reakcjê na materia³y, które
opublikowane zosta³y w Nowej Gazecie
Praskiej w ostatnich dwóch numerach.
List otwarty
Panie Przewodnicz¹cy, w dwóch ostatnich
numerach Nowej Gazety Praskiej ukaza³
siê cykl artyku³ów „Rekiny biznesu” z rady
dzielnicy. W œwietle tych artyku³ów Pan i
wiceprzewodnicz¹cy rady Marek Bielecki
w ra¿¹cy sposób naruszyliœcie szereg zasad
na styku prowadzenia biznesu i dzia³alnoœci
w radzie dzielnicy. Jako radni tej dzielnicy
domagamy siê wyjaœnieñ zarówno od Pana
jak i Pana Marka Bieleckiego, a w szczególnoœci odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Pana, Pana dzieci: syna Sebastiana Kêdzierskiego (radnego Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, córkê
Sylwiê Anetê Galbarczyk oraz Pana
Marka Bieleckiego ³¹cz¹ wspólne interesy
wokó³ grupy firm pod nazw¹ „Kenpol”,
„Ashome” i firm od nich zale¿nych.
2. Iloma nieruchomoœciami zbudowanymi
przez deweloperów i od kiedy zarz¹dzaj¹
na Pradze Pó³noc firmy grupy „Kenpol”,
„Ashome” i firmy od nich zale¿ne.
3. W ilu innych firmach s¹ Panowie
w³aœcicielami lub posiadaj¹ Panowie udzia³y
i ile z tych firm i od kiedy zarz¹dzaj¹
nieruchomoœciami zbudowanymi przez
deweloperów na Pradze Pó³noc.
4. Czy mieli Panowie wp³yw na wydawane
decyzje administracyjne wobec firm deweloperskich, które wznosi³y nieruchomoœci
na Pradze, a którymi teraz zarz¹dzacie.
5. Wnosimy o pe³n¹ informacjê na
temat nabycia przez Pana nieruchomoœci
przy ulicy Krowiej 6 od Spó³ki Port Praski i
informacjê czy kiedykolwiek Pan lub Pana
wspólnicy lobbowali na rzecz tej Spó³ki.

6. Wnosimy o pe³n¹ informacjê na
temat zasad wynajmu przez Pana na rzecz
firmy Biemar Pana Marka Bieleckiego
nieruchomoœci przy ulicy Krowiej 6.
7. Czy firmy, którymi Pan kieruje lub
posiada Pan w nich udzia³y administruj¹
innymi nieruchomoœciami wzniesionymi
przez deweloperów w Warszawie, dla
których wydawane by³y przez urzêdników
Praga Pó³noc decyzje administracyjne.
Najbardziej zasadnym miejscem do
z³o¿enia takich wyjaœnieñ jest sesja Rady
Dzielnicy, któr¹ mo¿e Pan zwo³aæ w oparciu
o § 17 ust 2, § 18 ust 1 i § 22 ust 1 Statutu
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
stanowi¹cego za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y
Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 stycznia 2010 r. oraz art.
20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.2001
Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami.
List podpisali radni: El¿bieta Kowalska
Kobus, Barbara Kwaœniewska, Patrycja
Sondij, Marcin D¹browski, Mariusz Borowski
i ni¿ej podpisany
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
SKUP aut tel. 573-418-807

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
WINYLE, CD, KASETY - skup
i sprzeda¿. Wyceniamy na
miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
www.drzwiokna.waw.pl

Poszukujê osób do prowadzenia firmy
zdrowotnej. Nie musisz rezygnowaæ
z pracy. Jeœli jesteœ kontaktowy
umów siê na spotkanie.
Zadzwoñ tel. 602 267 377.

da najgorsze, aby w ci¹gu czasu
Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
nowa gazeta
praska 7
najgorsze wykluczyæ.
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13 obserwacji
Za czynnoœci urzêdowe w³aœciciel
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
zwierzêcia op³at nie ponosi. Wykonanie szczepieñ przeciwko
Pe³en zakres us³ug

Mydlane bañki za granic¹
Jaki rz¹d, taka reprezentacja.
Bia³y, czerwony, czarni, ¿ele, pieœni,
tr¹bki, pióra i woda œwiêcona.
Narodowa wy¿szoœæ jest wysoka
dopóty, dopóki nie wyjedzie za
granicê. Aliœci jedni, drudzy te¿
trzeci tak k³ami¹, ¿e po raz kolejny
tracimy dziejowe szanse. Mundial,
wiadomo, wstyd. Najwa¿niejsza
polska szansa dziejowa to Unia
Europejska. Wbrew nacjonalistycznym i religijnym nadêtym
pozorom Polska od rozbiorów
pozostaje pogardzanym przez
s¹siadów g³upkowatym, niezdecydowanym geopolitycznie krajem.
Do tego samosprzedajnym. Gdzie
Sejm pracuje w nocy, a poprawkê
ustawy mo¿na przeforsowaæ w
godzinê? Z kim nam bardziej Ÿle?
Z Niemcami, jak mówi¹ eurosceptycy, a mo¿e k.... do Krymu, jak
mówi¹ euroentuzjaœci. A mo¿e z
radyjnym nacjofantast¹ do
Ameryki? Zdrada zaczyna siê w
zaprzeczaniu w³asnemu prawu i
Konstytucji. W finale wymian¹
elit. Który to raz mia³eœ chamie
z³oty róg? A czapeczkê jak wy¿ej?
Proszê Szanownych Pañstwa,
ka¿dego roku dowiadujemy siê o
pogryzieniu czy zagryzieniu dzieci
przez psy. To z³o bierze siê po
pierwsze, z niewiedzy, w której
utrzymuj¹ nas podstawy programowe w szko³ach. Po drugie, z
narodowego poczucia zagro¿enia.
Czy ludzie bezpieczni i szczêœliwi
wezm¹ do domu psa bojowego?
To jedna prawda. Druga prawda,
¿e rasa nie ma znaczenia. Pit-bull

Kto przygarnie Agenta
Agent jest psem w œrednim wieku w typie owczarka niemieckiego, lecz nieco mniejszym od typowego owczarka :) Jest bardzo ciekawy, œwiata, ludzi i innych psów. Na
spacerach zdarza mu siê pójœæ za tropem i poci¹gn¹æ jednak jest to rzadkoœæ, zwykle
chodzi grzecznie w pobli¿u opiekuna, stara siê nie straciæ z nim kontaktu i od czasu do
czasu przychodzi i oczekuje na g³askanie. Pocz¹tkowo nieœmia³y potrzebuje chwili i
poœwiêcenia mu trochê uwagi okazaæ cz³owiekowi swoje zaufanie i przywi¹zanie. Jest
jeszcze bardzo energiczny i wymaga od opiekuna zaanga¿owania w zabawê z nim i d³ugie spacery.b
Telefon w sprawie adopcji: Zuzann¹ 794 307 858, Kamil¹ tel. 693 542 112 i Justyn¹ tel. 783 003 754

Kto przygarnie Rumianka
Rumianek ma 5, mo¿e 6 lat. Zosta³ wyrzucony z auta. Jest bardzo
³agodny, trochê nieœmia³y. Kocha towarzystwo innych psów i dzieci. Koty
zupe³nie ignoruje Jest spokojnym pieskiem czekaj¹cym na prawdziwy,
kochaj¹cy dom. Rumianek jest zaszczepiony i wykastrowany.
Telefon w sprawie adopcji: Agnieszka 502 905 754.

czy stafford bywaj¹ czêsto jak
mamki dla dzieci. Jak ka¿de
psy s¹ czu³e i kochane, ale.... Z
moich tegorocznych 5 obserwacji po pogryzieniach ludzi. Cztery
psy to mieszañce Jeden to chin
japoñski wielkoœci yorka. Reporta¿e z tych zdarzeñ budowane
s¹ tak, aby by³y medialnymi
makabreskami. Nie odsy³aj¹ do
refleksji i Ÿróde³ wiedzy. Czyni¹
- jak ostatnio - z tatusia idiotê,
a z psa mordercê. W tle matka.
Nie ma nic do gadania.
Kynologia jest rozleg³¹ wiedz¹
i mog³aby byæ przedmiotem wraz
z wiedz¹ o psychologii kotów i
pozosta³ych gatunków zwierz¹t

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

Po s¹siedzku

Zieleñ kontra beton
Czy zieleñ naprawdê ma dla
miejskich urzêdników wartoœæ?
Takie gorzkie pytanie zada³am
sobie, œledz¹c budowê drogi
rowerowej wzd³u¿ ul. Jagielloñskiej. Droga rowerowa po
wschodniej stronie Jagielloñskiej
miêdzy rondem Starzyñskiego a
mostem Grota-Roweckiego mia³a powstaæ ju¿ w 2007 roku, lecz
jak wiele innych, i ten projekt trafi³
na lata do szafy. W oczach
mieszkañców Œliwic mia³ to byæ
element cywilizuj¹cy tê ulicê na
odcinku, gdzie na rowerze trudno by³o jeŸdziæ, a i chodzenie
pieszo budzi³o raczej nieprzyjemne doznania, dlatego od lat
zabiegaliœmy o jej powstanie.
Ostatecznie miasto pozyska³o
jednak œrodki unijne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dziêki czemu powstaj¹ drogi rowerowe wzd³u¿
kilku wa¿nych warszawskich ulic,
w tym Jagielloñskiej. A jak¿e,
przeprowadzono te¿ konsultacje
spo³eczne przygotowanych
projektów. Tymczasem projekt
sobie, a rzeczywistoœæ sobie.

Filipiñski uzdrowiciel EFRENDO S. BALDO
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej i wioski
Supang przynale¿nej do Igorod Tribe, która s³ynie z daru uzdrawiania
praktykowanego i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego wieku
jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele
cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y
obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. 45 minut, ale zale¿y to
od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje,

najbli¿szym nam i naszym sercom.
Co nale¿y zrobiæ, gdy dojdzie do
pok¹sania? Poszkodowany cz³owiek musi byæ skonsultowany
przez lekarza medycyny. Oprócz
opatrzenia ran rutynowo podawana
jest szczepionka przeciw tê¿cowi.
Sprawca, najczêœciej pies poddawany jest obserwacji przeciwko
wœciekliŸnie. Spotkania odbywaj¹
siê co 5 dni przez dni 15. NIE MA
ZNACZENIA, CZY ZWIERZÊ MA
AKTUALNE SZCZEPIENIA CZY
NIE. Weterynaria zawsze zak³a-

wœciekliŸnie po fakcie pogryzienia
i zatajenie tego faktu jest przestêpstwem, bo jak wspomnia³em
wczeœniej, pies czy by³ szczepiony
czy nie, ka¿dy podlega obserwacji.
Dlatego zadziwi³ mnie policjant,
który namawia³ w³aœcicielkê
zwierzêcia, aby poprosi³a o
wczeœniejszy wpis o szczepieniu,
którego nie by³o. Ten pan jest
przyk³adem elity wymienionej,
bo dot¹d karano tych, którzy
mataczyli lub wprowadzali w
b³¹d urzêdników pañstwowych.
PS. W niedzielê by³ Œwiatowy
Dzieñ Psa. Wszystkim naszym
pupilom, o których piszemy przez
ca³y rok, ¿yczymy przede wszystkim kochaj¹cych w³aœcicieli!

filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
EFRENDO skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Efrendo?
- wizyta trwa ok. 45 minut przez które Efrendo zajmuje siê
ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala je¿eli sam nie jesteœ w
stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz siê z nami
skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31 lipca
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Nie bêdê na razie oceniaæ
ca³ej inwestycji, poniewa¿ jeszcze nie zosta³a ukoñczona.
Jednak, o ile szalenie mnie
ciesz¹ dosadzenia du¿ych
drzew, ¿ywop³otowej zieleni i
prosto biegn¹cy asfaltowy dywanik, to martwi¹ zmiany przebiegu drogi rowerowej, podyktowane ró¿nymi „nie da siê” w
terenie. Na wysokoœci Œliwic
dodatkowo ofiar¹ takich zmian
w projekcie pad³ kilkunastoletni
¿ywop³ot, posadzony na wniosek mieszkañców jako zieleñ
izoluj¹ca od zanieczyszczeñ i
ha³asu z ruchliwej ulicy Jagielloñskiej. Bulwersuje to tym
bardziej, ¿e zieleñ pozostawa³a
pod bacznym nadzorem œliwiczan, doceniaj¹cych jej rolê,
którzy stanêli ca³kiem bezsilni
wobec zaistnia³ej dewastacji.
Zmiana w projekcie mia³a
byæ podyktowana s³aboœci¹
stropu komory ciep³owniczej,
nad któr¹ zaplanowano drogê
rowerow¹. Podobne, zupe³nie
niezrozumia³e dla rowerzysty
objazdy, zastosowano tak¿e na
dalszym odcinku drogi rowerowej w kierunku trasy Toruñskiej.
Po remoncie feralnej infrastruktury, droga rowerowa ma
wróciæ na swoje, pierwotnie
projektowane miejsce, ale budzi
to pytanie o koszty, tak¿e spo³eczne, takich dzia³añ. Nawet
przy obecnym zamiennym projekcie drastycznej ingerencji
w zieleñ mo¿na by³o tak¿e unik-

n¹æ, ale zawiod³a komunikacja,
a chyba tak¿e wyobraŸnia.
Dlaczego Pañstwu o tym piszê?
W szerszym kontekœcie ten
przypadek pokazuje jak realizowane s¹ miejskie inwestycje infrastrukturalne. Na razie zieleñ
prawie zawsze w nich przegrywa.
Czy kilkunastoletnie krzewy
zostan¹ uzupe³nione o takie
same? Zapewne nie. Mieszkañcy
poczekaj¹ kolejnych 10 lat na
ich wzrost, o ile znajdzie siê
miejsce na dosadzenia. Czy
gospodarowanie zieleni¹ w
mieœcie powinno polegaæ na
praktyce przypominaj¹cej gonienie króliczka, czy jednak na
nasadzeniach o odpowiednich
parametrach, zdolnych pe³niæ
funkcje filtracyjne i ochronne,
czyli na króliczka z³apaniu?
Przestrzeni¹ powinno siê gospodarowaæ w bardziej zrównowa¿ony sposób, czasem tak¿e
kosztem chodnika czy jezdni.
W tym przypadku pierwotny
poddany konsultacjom projekt zak³ada³ w³aœnie takie rozwi¹zania.
Wysz³o jak zwykle. Na razie
zieleñ kontra beton 0:1.
Karolina Krajewska
Przewodnicz¹ca Rady
Kolonii Œliwice
radakoloniisliwice@gmail.com
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