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– Po co by ły ca łe te kon sul ta cje,
sko ro nikt nas nie słu cha? Jed nym
z na szych po stu la tów by ło wła śnie
nie skra ca nie li nii do Wi le nia ka
i utrzy ma nie po łą cze nia z cen trum,
Sta rym Mia stem i me trem na pl.
Ban ko wym. Te raz bę dzie my mu sie li
wy siąść i w dzi kim tłu mie wci skać
się na si łę do me tra na sta cji Dwo -
rzec Wi leń ski. Tym cza sem miesz -
kań cy cho cia żby Tar gów ka po ja dą
so bie spo koj nie da lej do cen trum.
Dla cze go Za ci sze znów bę dzie dys -
kry mi no wa ne? Prze cież do jazd
do cen trum czy do I li nii me tra też
jest po trzeb ny, nie wszy scy pra cu ją
na Pra dze – iry tu ją się miesz kań cy
Za ci sza.

Radny Kunowski: fatalny
pomysł!

– Cóż mo gę po wie dzieć po za
tym, co wszy scy wie dzą. Jest to bar -
dzo zły po mysł – mó wi rad ny z Za -
ci sza Ję drzej Ku now ski. – Po co au -
to bus je dzie tą sa mą tra są co II li nia
me tra do jej dru giej sta cji? To ku -
rio zal ne roz wią za nie! Obec na tra sa
by ła bar dzo do bra, bo łą czy ła by jed -
no cze śnie z dwie ma li nia mi me tra.
Na Wi le nia ku bę dzie tłum po rów -
ny wal ny z Mło ci na mi. Nie mo żna
lu dzi zmu szać do ta kiej prze siad ki,
je śli nie jest ona ko niecz na. Mu si my
to zmie nić – stwier dza sta now czo
Ję drzej Ku now ski. – Wkrót ce za -
cznie my zbie rać pod pi sy za utrzy -
ma niem do tych cza so wej tra sy. Im
wię cej miesz kań ców się pod pi sze,

tym więk sza jest szan sa na zmia nę.
Za mie rzam też zło żyć in ter pe la cję,
mo że też uda się nam na naj bli ższej
se sji ra dy dziel ni cy przy jąć ja kieś
sta no wi sko.

Wy go da czy ra czej jej brak?
Jak tłu ma czy rzecz nik Za rzą du

Trans por tu Miej skie go, zmia na zo -
sta ła wpro wa dzo na po za koń cze niu
kon sul ta cji i ana li zie wszyst kich

zgło szo nych w trak cie ich trwa nia
uwag i po stu la tów.

– War to przy po mnieć, że głów -
nym ce lem zmian w ukła dzie ko mu -
ni ka cyj nym jest do wie zie nie pa sa że -
rów do sta cji II li nii me tra. Ta ką ro -
lę wła śnie bę dzie peł ni ła li nia 512.
Miesz kań ców Za ci sza do wie zie
szyb ko i wy god nie do II li nii me tra,
któ rą bę dą mo gli do trzeć do cen -
trum. Pa sa że ro wie li nii 512 bę dą
rów nież mie li do wy bo ru prze siad -
kę do li nii tram wa jo wych, kur su ją -
cych przez most Ślą sko -Dą brow ski.
Oso by chcą ce mi mo wszyst ko prze -

je chać na le wy brzeg Wi sły au to bu -
sem bę dą mia ły do dys po zy cji wy -
god ne (na tym sa mym przy stan ku)
prze siad ki np. do li nii nr 527,190
czy 160 – wy ja śnia Igor Kraj now,
rzecz nik pra so wy ZTM.

Ka dłub ko we me tro
Po zo sta je py ta nie, czy miesz kań -

cy bę dą się chcie li gre mial nie prze -
sia dać do II li nii me tra?

– Lu dzie po trze bu ją do stać się
na Wo lę, na Żo li borz czy Bie la ny.
W ta kim wy pad ku no we me tro bę -
dzie je cha ło dla nich bez sen su, du -
żo dłu żej, a że by po je chać pro sto
bę dą mu sie li się prze sia dać. Tym -
cza sem, jak wy ni ka z ba dań ZTM,
lu dzie chcą prze sia dać się mak sy -
mal nie tyl ko raz. Gdy by by ła zbu -
do wa na ca ła li nia me tra – z Bród -
na przez Za ci sze, to 512 mo żna
by ło by zli kwi do wać. Na ra zie jed -
nak do sta je my ka dłub ko we me -
tro, któ re nie wie le nam da je
– pod kre śla rad ny Ku now ski.

amk

Wkrótce
zaczniemy zbierać
podpisy. Im więcej
mieszkańców się
podpisze, tym większa jest
szansa na zmianę.
Najlepiej, aby linia 512
jeździła nadal na pl.
Bankowy – mówi radny
Jędrzej Kunowski.

„Nie” dla zmiany trasy 512
� Po uruchomieniu centralnego odcinka II linii metra zmieni się lokalizacja pętli
autobusu 512 – z Esperanto na stację metra Stadion Narodowy. Mieszkańcy Zacisza
nie chcą takiej zmiany i zapowiadają protesty.

Jednym
z postulatów
mieszkańców
było właśnie
nieskracanie
linii
do Wileniaka
i utrzymanie
połączenia
z centrum,
Starym
Miastem
i metrem na
pl. Bankowym



O je go roz biór ce mó wi ło się
od lat, w je go miej scu pla no wa no
bu do wę biu row ca czy blo ków
miesz kal nych – tym cza sem nie -
este tycz ny po two rek stał i nic nie
wska zy wa ło na to, że znik nie. Jesz -
cze w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku
ów cze sny wi ce bur mistrz Tar gów ka
An drzej Bit tel twier dził: – O ile
jest po zwo le nie na wy bu rze nie bu -
dyn ku na ty łach, to z pa wi lo nem
z przo du jest pro blem. Oka zu je się
bo wiem, że we wnątrz jest spór
o roz dział po wierzch ni i do pó ki
nie zo sta nie ure gu lo wa ny sta tus
praw ny, nic nie mo żna tam zro bić.
Do te go cza su żad nych in we sty cji
w tym miej scu być nie mo że.

Tak by ło przed ro kiem. Co się
zmie ni ło od te go cza su?

Przede wszyst kim – wła ści ciel.
Spół ka Uni de ve lop ment po in for -

mo wa ła 1 wrze śnia, że ku pi ła
dział kę wraz z pa wi lo nem za 4
mi lio ny zło tych. Na te re nie
po „czar nym pa wi lo nie”, któ ry
zo sta nie zbu rzo ny, po wsta ną dwa
bu dyn ki: sied mio pię tro wy od
stro ny uli cy oraz trzy pię tro wy
w głę bi te re nu. Ma się w nich zna -
leźć 128 miesz kań oraz skle py
i punk ty usłu go we, któ re zo sta ną
umiesz czo ne na par te rze i pierw -
szym pię trze. W pod zie miach
znaj dzie się par king na po nad 200
sa mo cho dów.

Pra ce nad no wym bu dyn kiem
ma ją się roz po cząć w 2015 ro ku.
Za pro jek to wa ła go pra cow nia
JEMS Ar chi tek ci, twór cy m.in.
pro jek tów sie dzi by Aka de mii
Sztuk Pięk nych czy pol skiej am -
ba sa dy w Ber li nie.

(wt)

Miesz kań cy oko li cy nie chcą
tra cić te go miej sca, bo to ich ulu -
bio ny te ren do spa ce rów i re kre -
acji. Wcze śniej czy póź niej bę dą
jed nak mu sie li z po lem się roz -
stać. – Już pięć lat te mu chcie li to
sprze dać, a jed nak do tej po ry nic
się nie dzia ło. Ki bi cu je my, że by
zo sta ło jak jest – wy ra ża opi nię
je den z prze chod niów.

Pięć lat te mu te ren po ło żo ny po -
mię dzy uli ca mi Św. Win cen te go,

Gi lar ską i Sa ma ry tan ka miał kosz -
to wać 66 mln zł. Na li cy ta cji
pod ko niec sierp nia ce na wy wo -
ław cza wy nio sła 58 mln, a po ko lej -
nej ob ni żce – 55 mln. Przy po mnij -
my, że sprze da na zo sta nie jed na
z dzia łek. Gdy by to się uda ło (ko -
lej na li cy ta cja jest wy zna czo na
pod ko niec wrze śnia), to ko lej ną
dział kę ANR chcia ła by wy sta wić
na sprze daż jesz cze przed koń cem
ro ku. Tak czy ina czej, po nad 2 hek -

ta ry są za re zer wo wa ne dla urzę du
dziel ni cy, pod przy szłą szko łę.

– Sa mi za sta na wia my się, dla cze -
go zno wu nikt nie przy szedł na li -
cy ta cję. Ci, któ rzy do nas dzwo nią,
to de we lo pe rzy, bo wia do mo, że
te ren ma prze zna cze nie miesz ka -
nio we. Dzwo nią, wy ra ża ją za in te -
re so wa nie, a po tem nikt nie przy -
cho dzi. Dla te go ob ni ży li śmy ce nę
– mó wi wi ce dy rek tor Ma lic ki.
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Nikt nie chce kupić pola po PGR
� Agencja Nieruchomości Rolnych chce sprzedać bardzo atrakcyjny teren po byłym
PGR „Bródno”, ale jakoś nie może. Cena 58 mln zł za 6 hektarów gruntu, na którym
prędzej czy później powstanie osiedle odstrasza chętnych. – Obniżyliśmy cenę o 5
procent – mówi wicedyrektor ANR Jacek Malicki.

Pod czas kon sul ta cji z miesz -
kań ca mi przyj mo wa no, że 512
po je dzie tra są Za ci sze – Gi lar ska
– Ro lan da – Co dzien na – Mło -
dzień cza – Ra dzy miń ska – al. So -
li dar no ści – Me tro dw. Wi leń ski.

Ko rek ta tra sy na Za ci szu (skie -
ro wa nie do pla no wa nej no wej
pę tli przy ul. Gi lar skiej) za pew -
nić mia ła dwu kie run ko wą ob słu -
gę ulic Co dzien nej i Ro lan da.
Po kon sul ta cjach skie ro wa no au -

to bu sy do Sta dio nu Na ro do we -
go, a na Za ci szu au to bus bę dzie
ro bił pę tlę przez Kon dra to wi cza
i Ro lan da. Pę tli na Gi lar skiej nie
bę dzie. Dla cze go?

Przy czy na jest pro sta: pie nią dze.
– Obec nie w bu dże cie nie ma pie -
nię dzy na bu do wę pę tli przy Gi lar -
skiej – przy zna je rzecz nik ZTM
Igor Kraj now.

W ta kim ra zie po co by ło obie -
cy wa nie rze czy nie mo żli wych?
Dla cze go wcze śniej nie po wie -
dzia no te go otwar cie? A mo że
ZTM gu bi się we wła snych ra -
chun kach?

(wt)

Co z pętlą na Gilarskiej?
� Jeszcze w maju była mowa o tym, że po zmianach w komunikacji, jakie nastąpią
po uruchomieniu drugiej linii metra, na Gilarskiej powstanie pętla autobusowa.

Koniec „czarnego pawilonu”
� Pawilon przy ulicy Kondratowicza, zwany przez
mieszkańców „trumną” lub „Ele”, zostanie zrównany z ziemią.
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Spóź nie nia z od bio rem od pa dów
lub ich za le ga nie przez kil ka ty go -
dni to w tej chwi li sy tu acja na po -
rząd ku dzien nym. Zsy py w blo kach
mia ły być za mu ro wy wa ne, a nie
są. I jak tu sku tecz nie se gre go wać?
– Zsy py nie są li kwi do wa ne, bo nie
chce te go więk szość miesz kań ców.
De cy zja na le ży do spół dziel ni
miesz ka nio wych – wy ja śnia rzecz -
nik urzę du dziel ni cy Ra fał La so ta.

MPO: daj cie nam czas
Przy Ła bi szyń skiej sta nę ły lu zem

dwa po jem ni ki i ka żdy mo że je so -
bie prze sta wić na in ne po dwór ko.
– Kie dy we zwa li śmy MPO do ode -
bra nia śmie ci ro ślin nych z kon te ne -
rów, to nam to obie ca no, a po tem
cze ka li śmy na nich dwa ty go dnie.
Nic nie dzia ła tak jak po win no
– opo wia da je den z miesz kań ców.

– Od biór od pa dów zie lo nych
w za bu do wie wie lo ro dzin nej od -
by wa się na zgło sze nie za rząd cy
nie ru cho mo ści. Usta la ny jest in -
dy wi du al nie ter min pod sta wie nia
i od bio ru po jem ni ka. W przy pad -
ku pod sta wie nia kon te ne ra na
od pa dy zie lo ne, a na stęp nie in -
for ma cji o je go za peł nie niu na si
dys po zy to rzy re je stru ją zgło sze nie
i uwzględ nia ją je w zle ce niach
na da ny lub ko lej ny dzień – twier -
dzi Woj ciech Ja kub czak z biu ra
pra so we go MPO. A co z li kwi da -
cją zsy pów? Mia ło ich nie być.

– De cy zję po dej mu ją wspól no ty
miesz ka nio we i za rząd cy nie ru -
cho mo ści. MPO nie ma wpły wu
na to, czy zsyp funk cjo nu je czy
nie. W wie lu miej scach zsy py są li -
kwi do wa ne, po nie waż unie mo żli -
wia ją one wpro wa dze nie se gre ga -

cji. Ma jąc jed ną ko mo rę zsy po wą
wszyst kie frak cje od pa dów tra fia ją
do jed ne go po jem ni ka. W miej -
scach, gdzie zsy py są li kwi do wa ne,
do po miesz czeń zsy po wych do -
star cza ne są po jem ni ki na od pa dy
se gre go wa ne, co umo żli wia miesz -
kań com po praw ną se gre ga cję
– uwa ża przed sta wi ciel fir my.

– Dwie naj wa żniej sze spół dziel -
nie miesz ka nio we nie za mu ro wa ły
zsy pów i jak tu dbać o se gre ga cję?
Jest tyl ko teo re tycz na. Lu dzie ża lą
się, że stoi za ma ło kon te ne rów
i za rzad ko śmie ci są wy wo żo ne
– wy li cza rad ny Sta ni sław ski.

Naj go rzej na Za ci szu
– Ma sa kra! – wtó ru je mu rad ny

Ję drzej Ku now ski. – Śmie ci z Za ci -
sza nie zo sta ły za bra ne od kil ku ty -
go dni. Na mo im po dwór ku stoi

pięć wor ków. To, że przy nie któ -
rych bu dyn kach wor ki nie sto ją, to

nie zna czy, że lu dzie nie ma ją
śmie ci. Po cho wa li je ze wzglę du
na po go dę. Ja twar do trzy mam.
Kil ka krot nie pró bo wa łem skon tak -
to wać się z MPO przez apli ka cję
miej ską. Bez skut ku – opo wia da.

– W przy pad ku Za ci sza, fak -
tycz nie w pierw szym okre sie
funk cjo no wa nia no we go sys te mu
od bio ru od pa dów do szło do pew -
nych nie pra wi dło wo ści. Przej mu -
jąc 56 proc. war szaw skie go ryn ku
w na szej ba zie da nych za pi sa li -
śmy 196 ty się cy uni kal nych in for -
ma cji. Przy ta kiej ska li na wet nie -
wiel ki od se tek błę du po wo du je
du żą licz bę zgło szeń. W przy pad -
ku Za ci sza od biór od pa dów wró -
cił do nor my i obec nie nie otrzy -
mu je my skarg z te go re jo nu
– twier dzi Ja kub czak.

Mi nę ły pra wie dwa mie sią ce
funk cjo no wa nia no we go sys te mu
na Tar gów ku. O ile jesz cze po -
tknię cia or ga ni za cyj ne mo żna
MPO wy ba czyć, li cząc na po pra wę
– trud no wy tłu ma czyć bar dzo sła -
bą ko mu ni ka cję z miesz kań ca mi.

– MPO da je za ma ło in for ma -
cji, cię żko tam się do dzwo nić
i cze goś do wie dzieć. Na wet ad mi -
ni stra to rom bu dyn ków. Jesz cze
z nor mal ny mi śmie cia mi sy tu acja
ja koś wy glą da, ale co z elek tro -
śmie cia mi czy od pa da mi wiel ko -
ga ba ry to wy mi? Te ma ją być od -
bie ra ne raz w mie sią cu. Ale nie
po da no, kie dy. Prze cież nie wy -
sta wię ta kich od pa dów na po cząt -
ku mie sią ca, a od bio rą na koń cu
– mó wi rad ny Ma ciej Jan kie wicz.
– Na ra zie pro po nu ję jesz cze dać
MPO chwi lę. Jed nak je śli za mie -
siąc czy dwa to się nie zmie ni, to
wte dy już uspra wie dli wie nia nie
bę dzie – do da je.

mac

Rewolucja śmieciowa: mnóstwo ofiar
� – Rewolucja śmieciowa na Targówku to zmiana na niekorzyść – ocenia radny Miłosz Stanisławski. I nie jest to
zdanie odosobnione. Najgłośniej skarży się Zacisze.

Minęły
prawie dwa miesiące
funkcjonowania nowego
systemu na Targówku.
O ile jeszcze potknięcia
organizacyjne można
MPO wybaczyć, licząc
na poprawę – trudno
wytłumaczyć słabą
komunikację
z mieszkańcami.



– Tak na zy wał się ostat ni przy -
sta nek li nii 138, z któ re go jeź dzi -
łam na plac Unii Lu bel skiej,
gdzie od by wa ły się na sze pró by.
Ta na zwa wbi ła mi się w pa mięć
i kie dy za sta na wia li śmy się, jak
na zwie my nasz ze spół, przy po -
mnia ła mi się. Chłop cy nie pro te -
sto wa li i tak już zo sta ło. Jak za -
pew ne miesz kań cy Tar gów ka wie -
dzą, trzy la ta te mu pę tla zmie ni ła
na zwę na Za jezd nia Utra ta, ale
au to bus nr 138 na dal tam jeź dzi
– opo wia da ba sist ka i wo ka list ka
Mag da Du brow ska.

Człon ko wie ze spo łu nie miesz -
ka ją na Utra cie czy w in nej czę ści
Tar gów ka, ale na Pra dze i Mo ko -
to wie. Dwóch mu zy ków po cho dzi
z War sza wy, je den przy je chał
do sto li cy z Ło mży, a wo ka list ka

– z Ko sza li na. By wa ją jed nak cza -
sem w dziel ni cy – gi ta rzy sta Ku ba
Or łow ski grał na wet w Te atrze
Ram pa. Ja ko ze spół jesz cze tam
nie wy stę po wa li, ale jak zgod nie
pod kre śla ją – wszyst ko przed ni -
mi.

Na zwę „Utra ta” wy ko rzy sta li
ta kże ja ko ty tuł jed ne go ze swo ich
ka wał ków.

– A te raz słu cha cze mó wią, że
źle kie ru je my lu dzi. Bo frag ment
tek stu tej pio sen ki brzmi „Mo że
na Ho żej ktoś przy sią dzie się”
i in ter nau ci pi szą, że na Tar gó wek
nie jeź dzi się przez tę uli cę. A to
ta ka na sza po etyc ka dez in for ma -
cja – śmie je się wo ka list ka.

– Ge ne ral nie Tar gó wek ja wi się
nam ja ko in spi ru ją ca kra ina – do -
da je per ku si sta Ra fał De dyń ski.

Ich obec nym prze bo jem jest
utwór „Wa ka cje”, któ rym pod bi li
ser ca słu cha czy ra dia RDC
i przez kil ka ty go dni oku po wa li
pierw sze miej sce na tam tej szej li -
ście prze bo jów.

Ze spół po wstał w War sza wie
w 2011 ro ku. Jak pod kre śla ją je go
człon ko wie – trud no okre ślić ro -
dzaj gra nej przez nich mu zy ki. In -
spi ru ją się ko mu ni ka cją miej ską,
wy ci nan ka mi lu do wy mi, smut ny -
mi pio sen ka mi i dziw ny mi dźwię -
ka mi. W ich gra niu jest miej sce
na har mo nię i dys har mo nię, li -
rycz ność i wul gar ność, psy cho de -
licz ne so lów ki i pun ko we ri fy.

– Mo ja cór ka mó wi, że to po -
ezja śpie wa na i na da je się do te -
atru – uśmie cha się Ku ba Or łow -
ski.

Oprócz wspo mnia nych wy żej
mu zy ków w skład ze spo łu wcho -
dzi To mek Wa lew ski, gra ją cy
na syn te ty za trak to rze, gi ta rze
i har mo ni xo nie.

Kon cert na Tar gów ku do pie ro
przed ni mi, kon cer to we in for ma -
cje mo żna zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej ze spo łu www.utra ta -
sklad.pl.

amk
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Utrata Skład

Targówek to inspirująca kraina
� Osiedla Utrata mieszkańcom Targówka przedstawiać nie trzeba. Jest to dość słabo
zamieszkany teren znany głównie ze spalarni, zakładów przemysłowych, licznych
magazynów i lasu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to mało artystyczne miejsce stało
się inspiracją dla pewnego rockowego zespołu – Utrata Skład.

fo to Ja cek Ł
a gow

 ski

Za sa da jest pro sta: w za mian
za umo rze nie dłu gu mo żna wy ko -
nać pra ce na rzecz dziel ni cy – po -
rząd ko we, ogrod ni cze bądź kon -
ser wa tor skie – a od pra co wa na
w ten spo sób kwo ta (przy ję to wy li -
cze nie 1 go dzi na pra cy = 10 zło -
tych) zo sta nie od li czo na od dłu gu.

– Chce my dać szan sę wyj ścia
na pro stą miesz kań com, któ rzy
z ró żnych wzglę dów zna leź li się
w trud nej sy tu acji – mó wi wi ce -
bur mistrz Grze gorz Ga dec ki, od -
po wie dzial ny za spra wy lo ka lo we.

Oso by, któ re chcą przy stą pić
do pro gra mu, mu szą wy peł nić

wnio sek, przed sta wić swo ją sy tu -
ację i okre ślić ro dzaj prac, któ re
mo gły by wy ko ny wać.

Obec nie na te re nie Tar gów ka
za le gło ści czyn szo we z ty tu łu nie -
pła co ne go czyn szu za lo ka le ko -
mu nal ne oraz na le żno ści za me -
dia w tych lo ka lach się ga ją po -
nad 26 mln zło tych! Naj wy ższy
jed nost ko wy dług prze kra cza 300
tys. zł.

Do pro gra mu od pra co wa nia
za le gło ści za kwa li fi ko wa nych zo -
sta ło ok. 450 spo śród po nad 2 tys.
dłu żni ków.

(wt)

Zalegają za czynsz 26 mln zł!
� Władze dzielnicy uruchamiają program
odpracowywania zaległości czynszowych. Może z niego
skorzystać każdy, kto zalega z czynszem za mieszkanie
komunalne, ale nie więcej niż 20 tysięcy złotych.

Budynek komunalny przy Oszmiańskiej

źródło: targow
ek.w

aw.pl



Jed ni stra szą, że ba zar ma rze -
ko mo znik nąć. In ni, że na czas
bu do wy me tra zo sta nie prze nie -
sio ny w bli żej nie okre ślo ne miej -
sce, któ re – jak by przez za sie dze -
nie – sta nie się osta tecz nie do ce -
lo wym. Od ra zu po ja wi ły się pro -
po zy cje ró żnych lo ka li za cji
– w za le żno ści od in te re su au to -
rów po my słu.

Te mu wszyst kie mu to wa rzy szą
spe ku la cje, że jest to te mat mar -
gi na li zo wa ny przez wła dze mia sta
i dziel ni cy oraz sta no wi kość nie -
zgo dy po mię dzy ni mi a Ro bot ni -
czą Spół dziel nią Miesz ka nio wą
Pra ga. Jak prze ko nu je ra tusz,
pra ca nad roz wią za niem naj ko -
rzyst niej szym dla miesz kań ców
trwa już kil ka mie się cy. Cel jest
pro sty: stwo rze nie przy Troc kiej
miej sca funk cjo nal ne go i przy ja -
zne go lu dziom.

18 wrze śnia wi ce pre zy dent
War sza wy Mi chał Ol szew ski w to -
wa rzy stwie rad nej mia sta Iwo ny
Wu ja styk i wi ce bur mi strza Tar -

gów ka Grze go rza Ga dec kie go
spo tkał się z Han ną Ja rzęb ską,
prze wod ni czą cą ra dy nad zor czej
RSM Pra ga oraz An drze jem Pół -
rol ni cza kiem, pre ze sem spół dziel -
ni. Wszy scy by li jed no myśl ni: ob -
szar wo kół sta cji me tra Troc ka
po wi nien uwzględ niać ist nie nie
ba za ru, do któ re go lu dzie od lat
są przy zwy cza je ni. Oby dwie stro -
ny czu ją się współ go spo da rza mi
te go te re nu, dla te go też pod ję to
zo bo wią za nie do współ pra cy
w za kre sie opra co wa nia kon cep cji
prze strzen nej dla ca łe go ob sza ru
wo kół sta cji. Opra co wa nie zo sta -
nie po prze dzo ne ba da nia mi opi -
nii pu blicz nej zor ga ni zo wa ny mi
przez sto łecz ne Cen trum Ko mu -
ni ka cji Spo łecz nej oraz spo tka -
nia mi z miesz kań ca mi. Pierw sze
kon sul ta cje za pla no wa no wstęp -
nie na ko niec wrze śnia.

– Bar dzo cie szy mnie wy pra co -
wa na wspól nie for mu ła dal sze go
dzia ła nia, da ją ca miesz kań com
mo żli wość re al ne go wpły wu

na kształ to wa nie ota cza ją cej ich
prze strze ni. Sy gna li zu ją oni ró żne
roz wią za nia. Oprócz nie wąt pli wie
po trzeb ne go tam ba za ru, zgła sza -
ją wnio ski o żło bek, zie lo ny skwer
z ła wecz ka mi, plac za baw dla
dzie ci czy też pro po no wa ny już
przed la ty spo łecz ny pro jekt
obiek tu łą czą ce go funk cje kul tu -
ral ne i mul ti bi blio te kę. Mam na -
dzie ję, że po wsta ła po kon sul ta -
cjach kon cep cja bę dzie speł niać
wszyst kie ocze ki wa nia – mó wi
rad na Iwo na Wu ja styk.

be ta

Bazar Trocka przy stacji metra
� Bazar będzie musiał zmienić lokalizację, co jest powszechnie wiadome od momentu
zaplanowania na jego miejscu jednej ze stacji II linii metra. Od tego czasu wśród
mieszkańców, kupców i w mediach pojawiają się liczne spekulacje na temat jego przyszłości.
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Po mi do ry w bar dzo bli skim są -
siedz twie na grob ków? Ta kie to wa -
rzy stwo przy wo dzi na myśl da le ki
Mek syk, gdzie ży wi i umar li ra zem
je dzą i pi ją, a ka mien ne gro by słu -
żą za sto ły. W Pol sce mo gło by to

być opacz nie zro zu mia ne („Sa ta -
ni ści! Ob ra za uczuć!”). Cho ciaż
pa trząc na kie ru nek, w ja kim idą
nad Wi słą ob cho dy Wszyst kich
Świę tych – kto wie?

DG

Migawki z okolicy

Świeże warzywa
w doborowym towarzystwie
� W Zaduszki na cmentarzu Bródnowskim można kupić
wszystko, łącznie z kebabem i zabawkami. Okazuje się, że
dziwne zestawienia towarzyszą temu miejscu na co dzień.



Okręg nr 7:
Targówek – Wawer – Wesoła – Rembertów
Li de rem War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej bę dzie:

Jakub Melak
Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej (wy dział in ży nie rii pro duk cji) a ta kże Wy ższej Szko ły Eko lo gii

i Za rzą dza nia (wy dział eko lo gii) oraz stu diów po dy plo mo wych z za kre su za rzą dza nia i ochro ny śro do wi -
ska. Oj ciec trój ki dzie ci, eks pert z bra nży ener ge tycz nej i ochro ny śro do wi ska. Od po wia da za roz wój
i stra te gię w mię dzy na ro do wej kor po ra cji. Zaj mo wał się rów nież go spo dar ką od pa da mi, in we sty cja mi,
pla no wa niem prze strzen nym, in ży nie rią pro duk cji oraz kon sul ta cja mi spo łecz ny mi. Tre ner we wnętrz ny
i au dy tor sys te mów za rzą dza nia opar tych na nor mach ISO. Od 20 lat pra cu je dla firm prze my sło wych,
na sta no wi skach kie row ni czych i spe cja li stycz nych w de par ta men tach stra te gii, roz wo ju i ochro ny śro do -
wi ska, prze cho dząc wszyst kie szcze ble ka rie ry. Pro wa dził rów nież wła sną dzia łal ność go spo dar czą.
Zaw sze pra co wał w fir mach, dzia ła ją cych na za sa dach ryn ko wych. Z Rem ber to wem zwią za ny od uro dze -
nia. Od 2006 r. jest tam rad nym. Za ło żył Rem ber tow ską Aka de mię Se nio ra wraz z Mał go rza tą Sze ląg
i Lesz kiem Kor ne lu kiem. By ły wi ce prze wod ni czą cy dziel ni cy War sza wa Rem ber tów. Czło nek ra dy osie -
dla Ka wę czyn -Wy go da. Po cho dzi z ro dzi ny o tra dy cjach pa trio tycz nych. Re pre zen tu je po gląd, że naj -
pierw na le ży bu do wać wła sną po zy cję za wo do wą, by póź niej za jąć się dzia łal no ścią spo łecz ną.

Na li ście do Ra dy m.st. War sza wy znaj dą się mię dzy in ny mi:
Zbi gniew Trą biń ski, dzia łacz sa mo rzą do wy, by ły czło nek Za rzą du Gmi ny Tar gó wek oraz pra cow nik biu ra go spo dar ki lo ka lo wej, od uro dze nia

miesz ka niec Tar gów ka. Zdzi sław Szy biak, by ły rad ny dziel ni cy Wa wer. Piotr Zy gar ski, by ły wi ce bur mistrz Waw ra. Ja nusz Ju siń ski jest przed się -
bior cą, zna nym rów nież ja ko spo łecz nik – spon sor i ki bic Gmin ne go KP Tar gó wek, wspo ma ga ją cy mło dych za wod ni ków, ma rzą cych o wiel kiej ka -
rie rze pił kar skiej. Zna na w Waw rze jest Ka ta rzy na Bor kow ska, na uczy ciel ka szko ły pod sta wo wej przy ul. Baj ko wej. Kan dy du je też nie za le żny
przed się bior ca z We so łej Vic tor Scu ra oj ciec szóst ki, w więk szo ści już do ro słych, dzie ci.

Do rad dziel ni cy Tar gó wek wy star tu ją mię dzy in ny mi:
Mło dzi, bez par tyj ni, nie za le żni; od lat za miesz ku ją cy na Tar gów ku to kan dy da ci na li stach do Ra dy Dziel ni cy Tar gó wek. Zna ny i lu bia ny ar ty sta

Ma ciej Mo lę da, au tor ka pro jek tów do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go dzia łacz ka na rzecz ro dzin 3+ Agniesz ka Kor pow ska oraz mło dzi spo łecz ni cy
Mo ni ka Gorz kow ska, Piotr Li sow ski, Krzysz tof Bie niek.

War szaw ską Wspól no tę Sa mo -
rzą do wą two rzą miesz kań cy
wspól not lo kal nych, sa mo rzą dow -
cy zwią za ni z nie par tyj ny mi ko mi -
te ta mi wy bor czy mi, po dzie la ją cy
prze ko na nie, iż w dzia łal no ści sa -
mo rzą do wej nie po win ny mieć
zna cze nia sym pa tie i przy na le żno -
ści par tyj ne. Nie je ste śmy an ty par -
tyj ni. Uwa ża my, że miej sce par tii
jest w par la men cie, na to miast sa -
mo rząd te ry to rial ny po wi nien być
two rzo ny przez pa sjo na tów War -
sza wy, dzia ła czy lo kal nych zna ją -
cych pro ble my miesz kań ców
i umie ją cych z ni mi roz ma wiać. 

WWS w mi nio nym ro ku za ini -
cjo wa ła prze pro wa dze nie re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz z funk cji Pre -
zy den ta War sza wy. Te raz Wspól -
no ta pro po nu je po zy tyw ny pro -
gram dla Sto li cy, po zwa la ją cy
na uwol nie nie spo łecz nej ener gii
War sza wia ków. Kan dy da tem
WWS na Pre zy den ta Mia sta jest
Piotr Gu ział, bur mistrz Ur sy no wa.
WWS wy sta wia li sty wy bor cze
do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go, Ra dy Mia sta Sto łecz -
ne go War sza wy oraz do Rad
Dziel nic. Star tu ją z nich sa mo rzą -
dow cy, któ rzy są fa chow ca mi
w swo ich dzie dzi nach, są kom pe -
tent ni i po sia da ją sze ro ki za sób
do świad cze nia z ró żnych sek to rów
i te ma tów. 

Kan dy da ci WWS ró żnią się
mię dzy so bą po glą da mi po li tycz -
ny mi i świa to po glą dem. Ró żnią
się wy ko ny wa ny mi za wo da mi,
płcią i wie kiem. Łą czy ich za to
mi łość do na sze go Mia sta i prze -
świad cze nie, że po ra w War sza wie
na in no wa cyj ne za rzą dza nie
i uwa żne słu cha nie War sza wia -
ków, a nie par tyj nych roz ka zów.

War szaw ska Wspól no ta 
Sa mo rzą do wa
Ul. Mar szał kow ska 34/50 lok. 99
tel. 22 127 68 92
e-mail: biuro@wws.org.pl
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Oto czte ry punk ty, któ re przed -
sta wi li uczest ni cy na spo tka niach
warsz ta to wych.
1) Centrum kultury przy

ulicy Siarczanej
O tym po my śle mó wi się od lat.

We dług miesz kań ców Tar gów ka Fa -
brycz ne go za byt ko wa wil la z po -
cząt ku XX w. po win na być cen trum
ak tyw no ści lo kal nej i do mem kul tu -

ry z ofer tą głów nie dla dzie ci i mło -
dzie ży a te re ny zie lo ne wo kół niej
po win ny zo stać za go spo da ro wa ne.
2) Kładka przez ulicę

Radzymińską
O pro ble mach osób z nie peł no -

spraw no ścia mi i wóz ka mi dzie cię -
cy mi na kład kach na Ra dzy miń -
skiej pi sa li śmy w ma ju. Miesz kań cy
zwra ca ją uwa gę na to, że po dob na

kład ka przy ul. Za bra niec kiej jest
prze szko dą i w związ ku z tym ape -
lu ją o… za stą pie nie jej no wą.
3) Parking przy ulicy Księcia

Ziemowita
Wię cej miejsc do par ko wa nia

mia ło by roz wią zać pro blem z tło -
kiem przed ko ścio łem Zmar twy -
chw sta nia Pań skie go.
4) Remont ulicy

Księcia Ziemowita
Zda niem miesz kań ców głów na

uli ca osie dla ma zbyt wą skie
chod ni ki i sła be od wod nie nie.
Na skrzy żo wa niu z ul. Na czel ni -
kow ską po win ny sta nąć sy gna li za -
cja świetl na i wia ta przy stan ko wa.

I… już. Z ra por tu wy ni ka, że
na Tar gów ku Fa brycz nym – wśród
osób, któ rym w ogó le chce się wy -
po wie dzieć – po ku tu je my śle nie
o mie ście ro dem z lat 70., w któ -
rym nie zwy kle istot ną ro lę od gry -
wa ją kwe stie „mu szę mieć gdzie
zo sta wić sa mo chód” i „dzie ci mu -
szą się czymś za jąć”. Zde cy do wa -
nie bra ku je bar dziej od wa żnych
i no wo cze snych kon cep cji… Mo że
czy tel ni cy ma ją ja kieś po my sły?

DG

Cztery koncepcje dla Targówka Fabrycznego
� Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przeprowadziła
warsztaty i spotkania, w których starała się znaleźć odpowiedź na pytanie „Jakiego
Targówka Fabrycznego chcą mieszkańcy”?

Zmo ty wo wa ne do dzia ła nia or -
ga ni zu je my więc bez płat ne ak cje
o ró żno rod nej te ma ty ce i dla
osób w ka żdym wie ku. Chce my
zin ten sy fi ko wać dzia ła nia ko biet
na Tar gów ku, zin te gro wać ko bie -
ce śro do wi ska, wpły nąć na po pra -
wę sa mo oce ny ko biet, zwró cić
uwa gę na ro le ko bie ty w ży ciu
i wy mie niać się wspól ny mi do -
świad cze nia mi.

Do tych czas zor ga ni zo wa ły śmy
mię dzy in ny mi szko le nia z roz wo -
ju oso bi ste go z pro fe sjo nal ny mi
psy cho lo ga mi i tre ne ra mi, kon sul -
ta cje pro fi lak tycz ne z pro fe so ra mi
na uk me dycz nych, za ję cia jo gi
w par ku Bród now skim, zum by czy
ae ro bi ku, pik ni ki ro dzin ne, za ba -
wy i czy ta nie ba jek dla naj młod -
szych, wie czor ki ar ty stycz ne czy
wy ciecz ki ro we ro we z prze wod ni -
kiem. Ja ko sto wa rzy sze nie „Tar -
gó wek w spód ni cy” pro mu je my
rów nież ideę bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go i za chę ca my miesz kań -
ców do lo kal nej ak tyw no ści. Za -
an ga żo wa ły śmy się w stwo rze nie

kil ku cie ka wych pro jek tów w ka -
żdej czę ści dziel ni cy. W wy ni ku
gło so wa nia miesz kań ców wy gra ło
kil ka z nich tj.: Pod wie czor ki
z kul tu rą na Bród nie, In te gra cja
– edu ka cja oraz Prze wi ja ki
w miej scach uży tecz no ści pu blicz -
nej na Tar gów ku Fa brycz nym. Re -
ali za cja zwy cię skich pro jek tów już
w przy szłym ro ku.

Wraz z roz po czę ciem ka len da -
rzo wej je sie ni ru sza ją ko lej ne pro -
jek ty z „Tar gów kiem w spód ni cy”.
Przed na mi je dy ny w swo im ro dza -
ju ma ra ton czy ta nia ba jek z wy jąt -
ko wy mi go ść mi, spo tka nie z przed -
się bior czy mi ko bie ta mi, a ta kże no -
we warsz ta ty z za kre su roz wo ju
oso bi ste go. Tym ra zem, pod czas
kur su bę dzie my uczy ły się, jak ra -
dzić so bie ze stre sem w pra cy
i na co dzień. Szcze gó ły już wkrót ce
na www.tar go we kw spod ni cy.pli FB.

Katarzyna Górska-Manczenko,
wiceprzewodnicząca DKDS

Joanna Mroczek, wiceprzewodnicząca
rady dzielnicy Targówek

Iwona Wujastyk, radna Warszawy

Targówek chodzi w spódnicy
� Do stworzenia stowarzyszenia „Targówek w spódnicy”
zainspirowały nas mieszkanki, które podczas różnych
spotkań mówiły, że brakuje im w naszej dzielnicy
kobiecych inicjatyw i okazji do poznawania sąsiadów
i sąsiadek, które przecież codziennie mijamy.



Sędzia Anna Maria Wesołowska 
27.09, godz. 11.00 – wy kład z pra wa po pro wa dzi

sę dzia An na Ma ria We so łow ska.
„Jak żyć bez piecz nie” – pod czas wy kła du dzie ci do -

wie dzą się, jak wy glą da pra ca sę dzie go, co to jest to ga
i ja kie są jej ro dza je, jak wy glą da roz pra wa są do wa.

Opła ta za se mestr wy no si 100 zł (8 wy kła dów)
plus 5 zł za in deks. Wstęp na je den wy kład – 20 zł.

Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wysockiego 11, tel. 22
811–01–05.

Biała Sukienka, czyli 3 dni z Powstania
Warszawskiego

27.09, godz. 18.00 – spek takl dla dzie ci. Ak cja to -
czy się na po dwór ku ka mie ni cy przy ul. Prze skok
od 19 do 21 sierp nia 1944 r.  Wstęp wol ny.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1, tel. 22
679–84–69.

Mu si cal dla dzie ci
28.09, godz. 12.00 – mu si cal dla dzie ci „Za cza ro -

wa ni” w wyk. Te atru Mu zycz ne go Tin ti lo.
Szcze gól nie po le ca my uczniom szkół pod sta wo wych

i gim na zjów. Spek takl trwa 2 godz. i 15 min z prze rwą.
Bi le ty 25 zł. Re zer wa cje pod nu me rem tel. 22

811–01–05.
Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wy soc kie go 11.

Za ci sze, Ma li Ein ste ini
4.10, godz. 10.00 i 11.00 – „Ma li Ein ste ini:

CHLAP BUCH PUF! czy li Ko lo ro wy Świat Che mii”
Kar net: 100 zł/4 za ję cia. Po je dyn cze za ję cia 30 zł.

Obo wią zu ją za pi sy.
Groź ne i nie bez piecz ne sub stan cje w na szym do -

mu: jak się z ni mi ob cho dzić i jak być bez piecz nym.
Dom Kul tu ry Za ci sze, ul. Blo ko wa 1,
tel. 22 679–84–69.

Prot i Fi lip – przed sta wie nie dla dzie ci
5.10, godz. 17.00 – przed sta wie nie dla dzie ci

w wie ku 4–9 lat, bi le ty 10 zł.  Jest to za baw na opo -
wieść o dwóch przy ja cio łach – Pro cie i Fi li pie – któ -
rzy zna ni są z te go, że ro bią so bie nie sa mo wi te psi -
ku sy, ale też nie mo gli by bez sie bie żyć. 

Dom Kul tu ry Za ci sze, ul. Blo ko wa 1,
tel. 22 679–84–69.

Pod róż z Pchłą Sza chraj ką – po ra nek 
z te atrem

5.10, godz. 12.00 – Ro dzin ny Po ra nek Te atral ny
„Pod róż z Pchłą Sza chraj ką”.

Bi le ty 12 zł. Re zer wa cje: tel. 22 811–01–05.
Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wy soc kie go 11.

(kc)

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej mo gą za pi -
sać się do na sze go Li ceum.
Na to miast oso by, któ re
po sia da ją już wy kształ ce -
nie śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym. Po -
sta ra li śmy się, aby na ukę w na szej pla -
ców ce ła two mo żna by ło po go dzić
z pra cą za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa ją się
w cy klu week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie -
któ rzy ko rzy sta ją z mo -
żli wo ści zda wa nia eg za -
mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma -

tu ry w swo jej szko le ma cie rzy stej. Ak -
tu al nie pro wa dzi my na bór na kurs
ma tu ral ny przy go to wu ją cy do ma tu -
ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo. Wy kształ ce -
nie śred nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go sta -
no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Po raz ko lej ny na Blo ko wej bę -
dzie mo żna ku pić i sprze dać
wszyst ko, co w na szych do mach,
stry chach czy piw ni cach jest
„przy dat ne ina czej”: ubra nia, któ -
rych już nie no si my; za baw ki, któ -
re znu dzi ły się dzie ciom; pły ty,
któ rych nikt już nie słu cha; bi żu -
te rię, któ ra by ła mod na dwa dzie -
ścia lat te mu – sło wem wszyst ko
to, co mo że zna leźć ama to ra, któ -
re go pró żno szu kać wśród ro dzi -
ny. A je śli jest oka zja nie tyl ko
po zbyć się za le ga ją cych bi be lo -
tów, a jesz cze na tym za ro bić – to

war to przy być wła śnie na Blo ko -
wą w so bo tę mię dzy 14.00 a 18.00.

Bę dzie też punkt od bio ru elek -
tro śmie ci, stra wę dla cia ła przy go -
tu je re stau ra cja Am fi trion,
a na naj młod szych cze kać bę dą
dar mo we dmu chań ce.

Wszy scy chęt ni, któ rzy chcie li by
wy sta wić wła sne sto isko – zu peł nie
za dar mo – mu szą re je stro wać się
w Urzę dzie Dziel ni cy Tar gó wek,
wy krę ca jąc nu mer te le fo nu
22 443–85–26 lub pi sząc na e-ma il:
ldo ra czyn ska@tar go wek.waw.pl.

(red)

Pchli targ znowu na Zaciszu
� Kolejna edycja Pchlego Targu odbędzie się 27 września.

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl



Za wo dy są oka zją do spraw dze -
nia umie jęt no ści i wie dzy po li cjan -
tów i to czą się w trzech kon ku ren -
cjach: test wie dzy za wo do wej, ana li -
za do ku men tu, sy mu la cja przy ję cia
in te re san ta. W ka te go rii sto łecz nych
dziel ni co wych j lep szych oka zał się
wła śnie dziel ni co wy z Bród na, Ar tur
Rącz kow ski.

Czym zaj mu ją się dziel ni co wi?
W za kre sie ich obo wiąz ków znaj -
du je się np. wal ka z prze mo cą do -
mo wą, osie dlo wym chu li gań -
stwem i dba nie o prze strze ga nie
po rząd ku w osie dlach. Słu żą też
do raź ną in for ma cją praw ną
– gdzie po za po li cją szu kać po -
mo cy, jak za cho wy wać się w sy tu -
acjach za gro że nia itp.

Kto jest na szym dziel ni co wym?
Naj pro ściej spraw dzić w in ter ne cie
pra gapn.po li cja.waw.pl.

(red)

Nasz dzielnicowy najlepszy
� W corocznym konkursie „Dzielnicowy roku” zwyciężył st.
asp. Artur Rączkowski, który jest dzielnicowym na Bródnie.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

– Za miast gro dzić chod ni ki,
mo żna by ło prze zna czyć te pie nią -
dze na ich na pra wie nie. Przede
wszyst kim przy Han dlo wej, gdzie
od lat ła ta się tyl ko po je dyn cze
dziu ry, a do oko ła ru ina – na rze ka
star sza pa ni, miesz kan ka jed ne go
z blo ków przy Troc kiej.

Przy tej uli cy ma my też ba za rek,
przy któ rym pod je żdża ją cy mu szą
się prze cież za trzy my wać, a par -
king przy ogro dze niu jest sto sun -
ko wo nie wiel ki. – Niech nam zbu -

du ją gdzieś par king, to tam bę -
dzie my sta wiać. Nie do nas pre -
ten sje, że roz je żdża my traw ni ki.
A po za tym, ktoś wi dział, jak jeź -
dzi my po tra wie? – py ta za czep nie
pa ni z ba zar ku przy Troc kiej.

W rze czy wi sto ści głów ny „pro -
blem” kie row ców to słup ki wzdłuż
Troc kiej do bie ga ją cej do Ra dzy -
miń skiej. Mia ły za po biec blo ko -
wa niu chod ni ków, ale wy da nie kil -
ku dzie się ciu ty się cy zło tych osta -
tecz nie się nie spraw dzi ło.

– My tu nie mie li śmy nic do ga -
da nia. Troc ka jest w ge stii Za rzą du
Dróg Miej skich – mó wi rzecz nik
dziel ni co we go urzę du Ra fał La so ta.

– Do „osłup ko wa nia” do szło
w sierp niu. Do pro wa dzi ło to
do sy tu acji, w któ rej kie row cy
– nie mo gąc wje chać na chod nik
– prze je żdża ją przez pas zie le ni
i na dal par ku ją sa mo cho dy. Do -
dat ko wo do jaz du zo sta ły po zba -
wio ne lo ka le użyt ko we przy wy lo -
cie z ul. Za miej skiej, tj. przy chod -

nia Lu pus, Mi ni de li ka te sy. Po -
dob na jest sy tu acja na wy so ko ści
Troc kiej 11 (kwia ciar nia, de li ka -
te sy). Miesz kań cy co dzien nie ob -
ser wu ją, jak w tych miej scach sa -
mo cho dy prze je żdża ją przez
traw ni ki – opo wia da rad na Mał -
go rza ta Kwiat kow ska.

– Słup ki usta wi li śmy na dwóch
na ro żni kach, tam gdzie na gmin -
nie do cho dzi do na ru szeń za ka zu
par ko wa nia. Obo wiąz kiem wła -
ści cie li skle pu lub bu dyn ku jest

za pew nie nie ob słu gi ko mu ni ka -
cyj nej do sta wy to wa rów. Nie mo -
że to jed nak od by wać się kosz tem
pie szych. Je że li ktoś za ło żył, że
do sta wy bę dą po chod ni ku, to się
po my lił w za ło że niach. Chod nik
jest dla pie szych, a nie dla sa mo -

cho dów. Wy stą pi li śmy już do Za -
rzą du Oczysz cza nia Mia sta, aby
ten wy gro dził traw ni ki – od po wia -
da rzecz nik ZDM Adam So bie raj.

Czy li wy szło jak zwy kle – sa mi
nie za do wo le ni. Oprócz rzecz ni ka
ZDM, za do wo lo ne go jak za wsze.

mac

Trocka osłupkowana. ZDM zadowolony
� W sierpniu wzdłuż ulicy Trockiej pojawiło się kilkadziesiąt metalowych słupków. Uniemożliwiają wjeżdżanie na chodnik. Kreatywni kierowcy
radzą sobie z tym nieoczekiwanym wrogiem.

W rzeczywistości
główny „problem”
kierowców to słupki
wzdłuż Trockiej
dobiegającej
do Radzymińskiej. Miały
zapobiec blokowaniu
chodników, ale wydanie
kilkudziesięciu tysięcy
złotych ostatecznie się nie
sprawdziło.

Ciekawe którędy wjechał ten kierowca?



NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
z kuchnią wykończone, w nowym budynku,
świetna lokalizacja, do zamieszkania od zaraz.
Kontakt: 668-464-745 ; 881-586-745

NAUKA

Angielski dla dzieci i młodzieży.
Doświadczony lektor. Pierwsza lekcja

gratis. 609-469-177

·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724
·Przemysłowa pralnia PRAWOL, ul.
Marywilska zatrudni sortowaczy bielizny
i maglarzy. Kontakt tel. 22 671-00-33 w. 13

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do Fiata 125 p (blacharskie
i galanteryjne) tel. 501-041-555

KURSY, SZKOLENIA
·Angielski egzaminy fachowo. tel. 510-490-071OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 
w dniach 24 września - 8 października.

Drobne nadasz
przez internet!

www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 10.10,
potwierdzenie wpłaty należy

przesłać do 6.10. 
na fax 22 614-58-03 

lub e-mailem:
drobne@gazetaecho.pl 

do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Zacisze 
(Punkt Opłat), 

ul. Blokowa 23B, 
tel. 22 678-68-52



Pi sa łam wów czas: „Ro dzi ce
spie szą cy się do pra cy, przy wo żą
swo je jesz cze zie wa ją ce dzie ci
i ma ją do wy bo ru: al bo par ko wać
kil ka set me trów od żłob ka lub tuż
przed nim – na pa sie zie le ni.
Nisz czyć tra wę? Nie ład ny to przy -
kład dla dziec ka, ale cóż, nie ma
wy bo ru. Ist nie ją cy nie opo dal
przy ul. Su wal skiej par king, któ ry
kie dyś miał być ogól no do stęp ny,
prze kształ cił się w spo łecz ny i za -
wsze w tych go dzi nach jest za ję ty.

Par ko wa nie wzdłuż uli cy Cho -
dec kiej by ło wła ści wie je dy nym
roz wią za niem. Nie trud no so bie
wy obra zić, jak wy glą da po spiesz -
ne wyj mo wa nie dziec ka z au ta
i czę sto do dat ko wo wóz ka dla
nie go, gdy za ple ca mi prze je żdża -
ją roz pę dzo ne sa mo cho dy lub ja -
dą ce pro sto z pę tli au to bu sy. Gdy
się to bez piecz nie uda, to do pie ro
po ło wa suk ce su, gdyż aby dojść
szyb ko do żłob ka trze ba znisz czyć
tro chę zie le ni, za bło cić się
po desz czu lub prze brnąć w zi mie
przez śnieg do ko lan. Nie jest to
ani kom for to we, ani przede
wszyst kim bez piecz ne”.

Ja ko ma ma, wów czas 2,5-let -
nie go syn ka, sa ma to prze ży wa -
łam i już wów czas pod ję łam pró -
bę za chę ce nia Za rzą du Dróg
Miej skich do do sto so wa nia uli cy
do współ cze snych po trzeb i wy bu -
do wa nia przed żłob kiem za to ki
par kin go wej. Wy da wa ło by się to
bar dzo pro ste. Dwa la ta wcze śniej
ist nia ła tam bo wiem za to ka dla
au to bu sów, gdy po bli ski przy sta -

nek obok był re mon to wa ny. Nie -
ste ty mi mo próśb kie row nic twa
pla ców ki i ro dzi ców o po zo sta -
wie nie za to ki przed żłob kiem
po za koń czo nym re mon cie przy -
stan ku, ZDM ją zli kwi do wał.

Po na pi sa niu in ter pe la cji po -
par tej po nad set ką pod pi sów
w tej spra wie po ja wi ło się zie lo ne
świa tło. Otrzy ma łam od po wiedź,
że bu do wa tej za to ki jest za sad na
i zo sta nie wpi sa na do pla nu re -
mon tów na rok 2009 lub 2010.
Nie ste ty za miast za to ki, ku za sko -
cze niu wszyst kich, wzdłuż pa sa
zie le ni po ja wi ły się es te tycz ne ni -
skie ba rier ki, któ re spo wo do wa ły,
że ro dzi ce zmu sze ni by li par ko -
wać au ta zaj mu jąc jesz cze wię cej
dro gi. To roz wią za nie by ło nie tyl -
ko bar dziej nie bez piecz ne dla
nich sa mych, ale też dla mi ja ją -
cych ich po jaz dów. Mi mo świa do -
mo ści za gro że nia, co dzien ność
zmu sza ła ro dzi ców do ta kich
prak tyk przez ko lej ne la ta.

Skąd pro blem?
Trud no nad ta kim fak tem

przejść do po rząd ku dzien ne go
i nie re ago wać. Już ja ko rad na
mia sta po wró ci łam do te ma tu.
Pod no sił go też w ostat nich la tach
je den z rad nych dziel ni cy. Otrzy -
mał od po wiedź ne ga tyw ną. Nie
mo głam zro zu mieć, cze mu coś, co
po ja wi ło się przed żłob kiem
na chwi lę i w pro sty spo sób roz -
wią zy wa ło ogrom ny pro blem, nie
mo gło by znów tam funk cjo no wać.
Co stoi na prze szko dzie do po -

now ne go wy bu do wa nia za to ki
par kin go wej?

Od po wiedź na to py ta nie bę dzie
tak sa mo za ska ku ją ca dla Pań stwa,
jak by ła dla mnie. Po pro si łam
o ana li zę mo żli wo ści roz wią za nia
te go pro ble mu czło wie ka o du żym
do świad cze niu i wie dzy w za kre sie
pla no wa nia mia sta, ale też ogrom -
nej wra żli wo ści na po trze by miesz -
kań ców – Ja na Ku li ka, Dy rek to ra
Biu ra Roz wo ju Mia sta. Uświa do -
mił mi, że bu do wa „za to ki par kin -
go wej” w tym miej scu, zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi wy -
ma ga ła by usu nię cia pięk ne go
drze wo sta nu, co z po wo dów eko -
no micz nych, es te tycz nych ect. wy -
da je się być nie wła ści we. Pro blem
jed nak mo że roz wią zać – i tu uwa -
ga: „za to ka po sto jo wa” – bo to
z ta ką mie li śmy do czy nie nia pod -
czas re mon tu przy stan ku au to bu -
so we go. Nie wy ma ga nisz cze nia
ro ślin no ści, opra co wy wa nia wie lo -
to mo wej szcze gó ło wej do ku men -
ta cji i nie jest aż tak kosz tow na.
Ja kże je stem mu wdzięcz na za tę
ra dę. Do dziś jed nak nie zro zu -
mia łam, dla cze go w do tych cza so -

wej ko re spon den cji ZDM ni gdy
nie pod po wie dział tak pro ste go
roz wią za nia.

Mą drzej sza o tę wie dzę na pi sa -
łam ko lej ną, tym ra zem krót ka in -
ter pe la cję z proś bą o wy ko na nie
za to ki po sto jo wej. Od po wiedź
po zy tyw na przy szła bły ska wicz nie,

a ZDM za pla no wał jej wy ko na nie
na dru gą po ło wę ro ku. Po cząt ko -
wo po de szłam do niej scep tycz -
nie. Ty le ra zy w prze szło ści już ró -
żne da ty w tej kwe stii pa da ły. Jed -
nak, tym ra zem się uda ło. Tuż
przed roz po czę ciem no we go ro ku
szkol ne go po wsta ła dłu go wy cze -
ki wa na za to ka, a wraz z nią chod -
nik pro wa dzą cy wprost do żłob ka.
Nikt już nie ni szy zie le ni i wyj mu -
jąc dziec ko z au ta nie mu si ner -
wo wo oglą dać się przez ra mię.

Pa trząc na mo je go sy na, któ ry
jest już po pół met ku szko ły pod -
sta wo wej, wi dzę, ile cza su upły nę -
ło od mo jej pierw szej in ter pe la cji
w tej spra wie. Mam jed nak sa tys -
fak cję, że się uda ło, i że ci ro dzi -
ce, któ rzy 1 wrze śnia przy pro wa -
dzi li swo je dzie ci do żłob ka po raz
pierw szy, nie po zna li już te go
pro ble mu.

Iwo na Wu ja styk
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Absurd przepisów i parkowanie pod żłobkiem
� Powracam dziś do tematu, który poruszałam na łamach „Echa” dokładnie siedem lata temu. Pisałam wówczas o problemach braku
infrastruktury parkingowej obok istniejącego od lat 70-tych żłobka przy ul. Chodeckiej.

Budowa
„zatoki parkingowej”
w tym miejscu, zgodnie
z obowiązującymi
przepisami wymagałaby
usunięcia pięknego
drzewostanu, co
z powodów
ekonomicznych,
estetycznych ect. wydaje
się być niewłaściwe.
Problem jednak może
rozwiązać – i tu uwaga:
„zatoka postojowa”.

Autorka jest radną m.st. Warszawy
i.wujastyk@wp.pl
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Wzią łem udział w de ba cie
na ten te mat zor ga ni zo wa nej
przez Fun da cję im. Ste fa na Ba to -
re go. Pa ne li ści re pre zen tu ją cy ró -
żne gru py mniej szo ści, zo sta li za -
py ta ni o to, ja kie są źró dła dys kry -
mi na cji „In nych”, ja kie dzia ła nia
mo gą osła biać ho mo fo bię, ra sizm,
is la mo fo bię, nie chęć do imi gran -
tów, lu dzi bied nych czy bez dom -
nych, co mo gą zro bić oby wa te le,
że by prze ciw sta wić się ak tom nie -
na wi ści, ja ka jest ro la me diów.

Głów ny i naj wa żniej szy wnio -
sek z de ba ty był ta ki, że to le ran cji
trze ba się uczyć od ma łe go.

Pod sta wo wą spra wą jest więc
edu ka cja. Naj pierw przed szkol na,
po tem szkol na, któ ra po ka że, że
lu dzie są ró żni i są na świe cie
miej sca, w któ rych to my by li by -
śmy ci „In ni”, co nie zna czy gor si,
gdy by nas tam prze nie sio no.

A co z ty mi, któ rzy już na uczy li
się nie to le ran cji i nie na wi ści? Ty -
mi, dla któ rych Ro mo wie to wy -
łącz nie obi bo ki i zło dzie je, mu zuł -

ma nie – ter ro ry ści, a ge je i les bij -
ki – de wian ci za gra ża ją cy zdro we -
mu spo łe czeń stwu? Tu jest nie ste -
ty go rzej, po nie waż ta na uka
wciąż trwa. Do upo wszech nia nia
i pod sy ca nia wro gich po staw
przy czy nia ją się me dia, zwłasz cza
elek tro nicz ne, któ re prze ści ga ją
się w po szu ki wa niu sen sa cji. Jed -
nost ko we fak ty, np. to, że pe wien
mę żczy zna w Hisz pa nii do ma gał
się, by w szko le, do któ rej uczęsz -
cza ją je go dzie ci, nie po da wa no
wie przo wi ny, są ge ne ra li zo wa ne.
Bu do wa na jest at mos fe ra za gro -
że nia (mu zuł ma nie za bro nią nam
jeść wie przo wi ny), któ ra prze no si
się na uli ce. Ja kiś ob co kra jo wiec
zo sta je ze lżo ny i po bi ty. In ni są
prze śla do wa ni z po wo du za ma -
chu w Bo sto nie.

Na pry wat ne me dia nie ma ra -
dy, ale pu blicz ne mo gły by po sta -
wić ta mę tym zja wi skom, pod wa -
run kiem, że do cho dy z re klam nie
bę dą, jak jest te raz, głów nym źró -
dłem ich fi nan so wa nia. Do pó ki to

się nie zmie ni, trud no ocze ki wać,
by nada wa ły po wa żne pro gra my
po pu lar no nau ko we czy fil my do -
ku men tal ne, z któ rych mo żna by
się do wie dzieć cze goś wię cej
o świe cie niż plo tek o ar ty stach,
spor tow cach itp.

Od dziel nym pro ble mem jest In -
ter net, gdzie mo wa nie na wi ści
szcze gól nie się ple ni i nie któ rym
lu dziom pusz cza ją wszel kie ha -
mul ce, ale tu mo żna spra wić, by
nie by ła ona bez kar na. Uda je się
to w Bia łym sto ku. Tam tej szy Ośro -
dek Mo ni to ro wa nia Za cho wań
Ra si stow skich i Kse no fo bicz nych
re gu lar nie skła da do nie sie nia
do pro ku ra tu ry na oso by, któ re
da ją w sie ci wy raz swo jej wro go ści
i uprze dze niom, dzię ki cze mu
o 70% ogra ni czo no w lo kal nych
me diach i In ter ne cie mo wę nie na -
wi ści. Dzia ła cze tej or ga ni za cji
usu wa ją też zna ki nie na wi ści z mu -
rów i współ pra cu ją ze szko ła mi.

Po zo sta je jesz cze Ko ściół. Wie -
lu dusz pa ste rzy po dob nie jak

dzien ni ka rze, na krę ca spi ra lę nie -
na wi ści, ale tu nic nie po ra dzi my.
Mo żna tyl ko mieć na dzie ję, że
Ko ściół sam się z tym pro ble mem
upo ra, choć na ra zie ci księ ża,
któ rzy z tym zja wi skiem wal czą,
nie ma ją w Ko ście le lek ko.

Jest ta kie po ję cie, w Pol sce czę -
sto wy śmie wa ne, po praw no ści po -
li tycz nej. To nie jest neo cen zu ra,
czy no wo mo wa, jak gło szą piew cy
mo wy nie na wi ści. To po pro stu
kwe stia grzecz no ści. Tak jak uczy -
my się za cho wa nia przy sto le, te -
go, że mię so je się no żem i wi del -
cem, a nie pal ca mi, cho ciaż tak
mo że by ło by wy god niej, tak też
nie mo że my ob ra żać in nych lu dzi,
wy ra żać się o nich z po gar dą, dla -
te go, że są „In ni”. W Sta nach

Zjed no czo nych uda ło się wpro -
wa dzić ta kie za sa dy do ży cia pu -
blicz ne go i lu dzie, któ rzy ich nie
prze strze ga ją są wy klu cza ni z to -
wa rzy stwa, nie wy stę pu ją w me -
diach. U nas – prze ciw nie. Są dla
me diów ła ko mym ką skiem.

Pod su mo wu jąc: nie je ste śmy,
nie ste ty, tak to le ran cyj ni i uprzej -
mi wo bec „In nych” (i sie bie sa -
mych!), jak chęt nie o so bie mó wi -
my. Do brze więc, że są lu dzie
i or ga ni za cje, któ re nam to uświa -
da mia ją. Cho ro bę ła twiej wy le -
czyć, gdy pa cjent ro zu mie jej na -
tu rę.

Ma rek Bo row ski

Wszyscy jesteśmy „Innymi”
� Z badań wynika, że Polaków cechuje wysoki poziom wrogości wobec mniejszości.
Co i raz spotykamy się z przykładami homofobii, rośnie islamofobia i rasizm,
utrzymuje się seksizm i antysemityzm, coraz częściej dochodzi do aktów przemocy
wobec nielicznych u nas Romów, uchodźców, Afrykańczyków.

Autor jest se na torem Pragi i Targówka

Dla wielu każdy Rom to obibok i złodziej

źródło: w
ikipedia.org


