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Pod czas se sji wła dze dziel ni cy
nie po wie dzia ły kup com i miesz -
kań com wła ści wie nic no we go,
po za tym co już po wie lo kroć po -
wta rza ły, za wy jąt kiem jed nej
istot nej i przy ję tej przez kup ców
wręcz en tu zja stycz nie in for ma cji.

Kup cy z Troc kiej zo sta ną
na Troc kiej?

Po ja wi ła się mia no wi cie szan sa
na po ro zu mie nie mię dzy dziel ni cą
i Spół dziel nią RSM Pra ga w kwe stii

awa ryj ne go zlo ka li zo wa nia ba za ru
na pu stym pla cu przy gim na zjum
mię dzy Troc ką a Za miej ską. Tę lo -
ka li za cję kup cy od daw na wska zy -
wa li ja ko naj do god niej szą, wła ści -
wie od kąd tyl ko wia do mo by ło, że
ba zar trze ba bę dzie na czas bu do wy
sta cji me tra prze nieść. Wła dze od -
po wia da ły, że te ren ten nie wcho dzi
jed nak w ra chu bę, bo je go wła sność
jest przed mio tem spo ru mię dzy
mia stem a spół dziel nią. Gdy więc
kup cy stra ci li już na dzie ję, po ja wi ła

się szan sa na to, że bę dą mo gli po -
zo stać w po bli żu Troc kiej.

Kie dy na Fan ta zyj ną?
Nie wia do mo tyl ko na jak dłu go,

bo ma być to lo ka li za cja awa ryj na,
do cza su, gdy uda się przy go to wać
ba zar na Fan ta zyj nej. Kie dy to z ko -
lei na stą pi… też nie wia do mo.
Wciąż nie uda ło się prze ko nać pro -
te stu ją cych prze ciw ni ków lo ka li za cji
ba za ru na Fan ta zyj nej do zmia ny
sta no wi ska. Wła dze obie cy wa ły

przy go to wa nie ko lej nej – ósmej już
wer sji pro jek tu za go spo da ro wa nia
pla cu tar go we go zgod nie z su ge stia -
mi pro te stu ją cych. Ci jed nak za po -
wia da li, że nie wy co fa ją zło żo nych
skarg, ar gu men tu jąc, że wą skie
ulicz ki Za ci sza za kor ku ją się
do resz ty, a ba zar utrud ni oko licz -
nym miesz kań com co dzien ne ży cie.
Skar gi mu si za tem roz strzy gnąć Sa -
mo rzą do we Ko le gium Od wo ław -
cze. Kie dy to zro bi? Po now nie – nie
wia do mo. Ist nie je jed nak spo re ry -

zy ko, że mo że nie zdą żyć przed ter -
mi nem przy mu so wej wy pro wadz ki
kup ców z tar go wi ska na Troc kiej.
Stąd wła śnie po mysł, by tym cza so -
wo prze nieść ba zar na Za miej ską,
a do pie ro stam tąd na Fan ta zyj ną,
gdzie na ra zie nic nie mo żna bu do -
wać. Trwa ją je dy nie pra ce ziem ne
nad uzbro je niem te re nu. Bur mistrz
Tar gów ka Sła wo mir An to nik za -
pew nia, że nie zo sta wi kup ców bez
miej sca do han dlu: – Cze ka my
na roz strzy gnię cia SKO. Je ste śmy
do brej my śli, że jed nak zdą ży z roz -
pa trze niem pro te stów. Po za tym in -
ten syw nie pra cu je my nad kon cep -
cją awa ryj ną, czy li tym cza so wą
prze pro wadz ką na plac przy Za -
miej skiej. Wo bec de kla ra cji współ -
pra cy ze stro ny spół dziel ni wła śnie
sia da my do roz mów – pod kre śla.

Pro wi zor ka ko niecz na?
Py ta nie na su wa się sa mo: czy

aby nie za du żo tych prze pro wa -
dzek? Pu sty plac przy Za miej skiej
wy da je się dla tar go wi ska rze czy -
wi ście naj lep szą lo ka li za cją,
przede wszyst kim naj bli ższą tej
obec nej. Je śli więc uda się do ga -
dać ze spół dziel nią co do prze -
pro wa dze nia tam ba za ru na kil ka
mie się cy, to dla cze go nie na trzy
la ta, czy li na czas bu do wy sta cji?

(wk)

Bazarek zostanie na Trockiej?
� Nadzwyczajna sesja rady dzielnicy poświęcona sprawie bazarku przy Trockiej – jak można się było spodziewać
– nie przyniosła ostatecznych rozstrzygnięć, ale dała kupcom cień nadziei na… pozostanie przy Trockiej.
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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

W 2015 ro ku straż miej ska
przy ję ła na Tar gów ku 1921 zgło -
szeń do ty czą cych zwie rząt. To sto -
sun ko wo nie du żo. Dla po rów na -
nia, na re kor do wym Mo ko to wie
– by ło to 3451. Tak jak i w in nych
dziel ni cach naj wię cej, bo mniej
wię cej po ło wa in ter wen cji eko pa -
tro lu, do ty czy ła psów i ko tów. Ale
zda rza ły się ta kże spra wy zu peł -
nie nie ty po we…

Py ton na Ty ko ciń skiej
„Na na szym po dwór ku zna leź li -

śmy wę ża. Jest czar no -zło ty. Przy -
je żdżaj cie, bo bo imy się go do -
tknąć” – brzmia ło zgło sze nie

miesz kań ca, ul. Ty ko ciń skiej, któ re
wpły nę ło do stra ży miej skiej pew -
ne go lip co we go po ran ka. Stra żni cy
miej scy z pa tro lu eko lo gicz ne go
na tych miast uda li się na Ty ko ciń -
ską. Funk cjo na riu szom uda ło się
schwy tać wę ża. Oka za ło się, że to
dość po pu lar ny i ła twy w ho dow li
py ton kró lew ski. Naj praw do po -
dob niej po cho dził z pry wat ne go
ter ra rium, skąd al bo uciekł al bo
zo stał wy rzu co ny. Py ton zna lazł
schro nie nie w miej skim zoo.

Pa jąk au to mo bi li sta
Je den z miesz kań ców Tar gów ka

w li sto pa dzie spro wa dził so bie sa -

mo chód ze Sta nów Zjed no czo nych.
Za brał się za prze gląd po jaz du
i zna lazł pod ma ską pa ję czy nę,
a w niej pa ją ka i trzy ko ko ny. Zgar -
nął zna le zi sko do pla sti ko we go po -
jem ni ka i za wia do mił Pa trol Eko.

– Na miej scu za sta li śmy mę -
żczy znę, któ ry w pla sti ko wym po -
jem ni ku przy niósł pa ją ka z cha -
rak te ry stycz ną ja skra wo-czer wo -
ną plam ką na spodniej stro nie
od wło ku – mó wi star szy stra żnik
Mo ni ka Ma tu siak.

To ona zi den ty fi ko wa ła pa ją ka
ja ko czar ną wdo wę – ja do wi ty ga -
tu nek wy stę pu ją cy w Ame ry ce
Pół noc nej i Środ ko wej. Je go uką -

sze nie po wo du je u czło wie ka sil ne
za tru cie, a cza sem na wet śmierć.

– Wła ści ciel au ta wy da wał się tą
in for ma cją dość za sko czo ny. Prze -
trans por to wa li śmy pa ją ka do ogro -
du zoo lo gicz ne go, gdzie spe cja li ści

oce ni li, że w po je dyn czym ko ko nie
znaj du je się kil ka dzie siąt mło dych
pa ją ków – do da je stra żnicz ka.

Ge kon w ki wi
W lu tym od dość prze stra szo ne -

go pra cow ni ka jed ne go ze skle -
pów spo żyw czych do stra ży miej -
skiej wpły nę ło z ko lei zgło sze nie
o ma łym zwie rząt ku sie dzą cym
po mię dzy owo ca mi ki wi. Po przy -
by ciu na miej sce stra żni ków
z Eko pa tro lu oka za ło się, że
wśród owo ców ukry wał się oko ło
czte ro cen ty me tro wej dłu go ści ge -
kon. Mło dy gad zo stał prze wie zio -
ny przez funk cjo na riu szy do zoo.

(wk)

Węże, gekony, pająki na ulicach Targówka
� Ekopatrol na Targówku miał w ubiegłym roku trochę mniej pracy niż w kilku innych dzielnicach stolicy. Za to, jak mówią sami eko-strażnicy,
kilka interwencji w tej dzielnicy należało do najbardziej nietypowych.

Gekon siedział spokojnie w sklepie, między owocami kiwi

źródło zdjęć: E
kopatrol

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz portalu

tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Pod sta wo wa dzia łal ność Po rad ni
to opi nio wa nie i dia gno zo wa nie
przy czyn nie po wo dzeń i trud no ści
szkol nych. – Na rzę dzia dia gno -
stycz ne po zwa la ją na okre śle nie
pro ble mu, wy ja śnia ją dla cze go

uczeń ma kło pot z opa no wa niem
po szcze gól nych umie jęt no ści
szkol nych - mó wi mgr Edy ta Ka li -
now ska dy rek tor Po rad ni In spi ra -
cja.- Jed nak wy da nie opi nii nie li -
kwi du je pro ble mu; klu czem do po -

ko ny wa nia trud no ści jest udział
w sys te ma tycz nej in dy wi du al nie za -
pla no wa nej te ra pii pro wa dzo nej
przez spe cja li stów. Dla te go oprócz
stan dar do wej dzia łal no ści po rad ni,
ja ką jest dia gno zo wa nie i opi nio -
wa nie trud no ści u dzie ci, pro wa -
dzi my też te ra pie po zwa la ją ce
na ich zmniej sze nie – do da je.
– Pro wa dzi my spe cja li stycz ne za ję -
cia te ra peu tycz ne dla dzie ci z au ty -
zmem, ze spo łem Asper ge ra, ma my
au tor ski pro gram te ra peu tycz ny
dla dzie ci do tknię tych au ty zmem.
Pro wa dzi my ta kże te ra pię in te gra -
cji sen so rycz nej, te ra pię rę ki, re ha -

bi li ta cję ru cho wą, te ra pię lo go pe -
dycz ną i neu ro lo go pe dycz ną.

Ale nie tyl ko dzie ci znaj dą tu
opie kę. „In spi ra cja” pro wa dzi też
warsz ta ty dla mło dzie ży, pod czas
któ rych mo żna na uczyć się, jak wy -
eli mi no wać ze swo je go ży cia agre -
sję, po ra dzić so bie z nad po bu dli -
wo ścią czy na uczyć się, jak się
uczyć. Do te go za ję cia dla pe da go -
gów oraz – co nie ty po we – dla ro -
dzi ców. – Są tre nin gi umie jęt no ści
wy cho waw czych, klub mam
i warsz ta ty dla ta tu siów i kon sul ta -
cje in dy wi du al ne, wszyst ko wple -
cio ne w pro gram za po bie ga nia

prze mo cy ro dzin nej. Prze cież nikt
nie ro dzi się ro dzi cem, trze ba się
te go na uczyć, do wie dzieć, jak ra -
dzić so bie z ne ga tyw ny mi emo cja -
mi któ ry mi mo że my – nie ste ty
– wpły wać na dziec ko. I wła śnie
wte dy przy cho dzi my z po mo cą
– mó wi E. Ka li now ska.

Inspiracja – Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Stanisławów Pierwszy,
ul. Jodłowa 1;

e-mail:
recepcja@inspiracja-dzieci.pl;

www.inspiracja-dzieci.pl;
tel. 535 435 185

Twoje dziecko lub Ty macie problemy? Przyjdź do Inspiracji
� Poradnia psychologiczno-pedagogiczna kojarzy się głównie z instytucją zajmującą się wystawianiem zaświadczeń dla szkół, że dany uczeń
ma dysleksję, sprawia kłopoty wychowawcze czy jest niezdolny do zajęć grupowych. – My stawiamy na terapię w oparciu o diagnozy
i narzędzia diagnostyczne w konkretnych przypadkach – mówi mgr Edyta Kalinowska, dyrektor Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej „Inspiracja” w Stanisławowie Pierwszym.
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Przy jed nej z naj bar dziej ob cią -
żo nych ru chem ulicz nym ar te rii
Tar gów ka – Św. Win cen te go,

obok skle pu ogrod ni cze go uwa gę
prze chod niów zwra ca ni ski dom
z ba li, z cha rak te ry stycz ny mi
okien ni ca mi. Ni przy piął, ni przy -
ła tał do są sia du ją cej za bu do wy
– pa wi lo nów bla sza ków. Po prze -

ciw nej stro nie uli cy sa me blo ki.
Na szyl dzie na pis – Fol wark
Bród no. Wy star czy wejść w bra -
mę, zro bić kil ka kro ków i… je ste -
śmy na wsi. Cha łu pa, sto do ła,
staj nia, wy bieg dla ko ni, za gro da,
a w niej dwie wiecz nie głod ne ko -
zy. Są kro wy, owce, gę si, ku ry.

Skąd fol wark w środ ku mia sta?
Kie dyś był tu nor mal nie funk cjo -
nu ją cy PGR o pro fi lu ho dow la -
nym, cho ciaż pro du ko wa no rów -
nież prze two ry owo co we. Wła ści -
wie wszyst kie osie dla aż po Le -
wan dów po wsta ły wła śnie na po -
pe ge erow skich te re nach. Po zo stał
tyl ko ten skra wek – ostat ni
w War sza wie PGR dzie rża wio ny
od gmi ny przez kil ka firm i spół -
ek. Ja kim cu dem ża den de we lo -
per nie po sta wił tu blo ków? Do -
brze się sta ło. Bo ta wiej ska en -
kla wa na praw dę prę żnie funk cjo -
nu je. Jest tu m.in. jed nost ka po li -
cji kon nej, dzia ła fun da cja Hej

Ko ni ku, któ ra zaj mu je się hi po te -
ra pią i jest też pro jekt edu ka cyj ny
Fol wark Bród no.

Na wy ciecz ki re gu lar nie przy cho -
dzą tu ma lu chy z oko licz nych szkół.
Wie le z nich pierw szy raz na wła sne
oczy wi dzi praw dzi wą kro wę. Jest
tu taj kil ka ras kur, za rów no tych ty -
po wo użyt ko wych, jak i ozdob nych.
Na jed nym z wy bie gów miesz ka ją

in dy ki, a ta kże per li ce – te ubar wio -
ne dzi ko oraz la wen do we i bia łe.
Jest kil ka ga tun ków ka czek, prze -
piór ki ja poń skie. Cie ka wost ką są
owce sta rej pol skiej ra sy wrzo sów -
ka, a ta kże ku ce sze tlandz kie. Naj -
więk szym jed nak za in te re so wa -
niem dzie cia ków cie szą się miesz -
ka ją ce przy drew nia nej cha cie kró -
li ki, cho mi ki, świn ki mor skie oraz

uro cza świ nia an giel ska mi nia tu ro -
wa przez naj młod szych na zy wa na
Pep pą.

Dzie cia ki uczą się kar mić zwie -
rzę ta, oswa ja ją i po zna ją wa run ki
ży cia na wsi. Pod czas or ga ni zo wa -
nych tu taj warsz ta tów wy ko nu ją
pro ste pra ce rol ni cze i go spo dar -
skie, ćwi czą rę ko dzie ło, po zna ją
pod sta wy jaz dy kon nej, mo gą zo -
ba czyć jak wy glą da koń ska uprząż
i jak się ją za kła da, jak dzia ła ją
no ży ce do strzy że nia owiec, jak
się doi kro wę.

W fol war ku od by wa ją się też
im pre zy re kre acyj ne, uro dzi ny,
ogni ska, fe sty ny. I ta ka for ma
spę dza nia cza su w wiej skiej en -
kla wie zdo by wa so bie co raz więk -
szą po pu lar ność. W week en dy
fol wark mo żna od wie dzić bar -
dziej pry wat nie, np. przy cho dząc
na spa cer z dzieć mi.

– U nas zwie rzę ta mo żna na -
kar mić, po gła skać, mo żna mieć
z ni mi kon takt – i to jest naj cen -
niej sze. Bo część z tych dzie ci,
któ re do nas przy cho dzą, ni gdy
wcze śniej nie mia ła w ogó le mo -
żli wo ści po gła ska nia ko zy czy ku -
ry. Dla mnie by ło szo kiem, że
spo ra gru pa ma lu chów my śli, że
mle ko bie rze się po pro stu ze
skle pu. W ogó le nie ko ja rzy go
z kro wą. Nie któ re są za sko czo ne
sły sząc, że jaj ka zno szą ku ry. Dla -
te go war to po pro stu wpaść
do nas, że by miej skie dzie cia ki
tro chę oswo ić z przy ro dą – za chę -
ca pra cu ją ca w fun da cji Alek san -
dra Do bro wol ska.

(wk)

Bródno jest wyjątkowe! Mamy wieś w środku blokowiska
� Jest takie miejsce na Bródnie, które powinien znać każdy warszawiak. Kawałek wsi prawie w samym środku blokowiska. Takiej prawdziwej
z krowami, kurami i kozami.

U nas
zwierzęta można
nakarmić, pogłaskać,
można mieć z nimi
kontakt – i to jest
najcenniejsze. Bo część
z tych dzieci, które do nas
przychodzą, nigdy
wcześniej nie miała
w ogóle możliwości
pogłaskania kozy czy
kury – zachwala
Aleksandra Dobrowolska.

źródło zdjęć: F
B
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Daw ne No we Bród no by ło tak
spe cy ficz ną dziel ni cą, że trud no
jest dziś zna leźć po dob ne osie dle.
Zle pek drew nia nych dom ków
w sty lu nad wi ślań sko -nad świ -
drzań skim, czyn szo wych ka mie -
nic, bar dzo rzad ko kwa dra to wych
wil li, warsz ta tów z roz biór ko wej
ce gły, go łęb ni ków, po kle co nych
na pręd ce ze sta rych de sek ko mó -
rek. A obok te go ka mie ni ca pa na
De re woń ki przy Bia ło łęc kiej, no -
wo cze sna, z żel be tu, o mo der ni -
stycz nych kształ tach. Mo żna by ją
bez chwi li za sta no wie nia usta wić
obok in nych no wo cze snych do -
mów przy Pu ław skiej, al. Nie pod -

le gło ści, Mal czew skie go czy Bar -
to sze wi cza.

Kwi tła przed się bior czość
Uli ce bru ko wa ne ko ci mi łba mi,

wzdłuż któ rych cią gnę ły się rynsz -
to ki, krzy żo wa ły się z po lny mi dro -
ga mi. Cza sem aż dziw brał, że ja -
kaś ście ży na mię dzy ła na mi zbo ża
a po lem ka pu sty to „uli ca”, na do -
da tek ozna ko wa na so lid ną, ema -
lio wa ną ta bli cą z na zwą. Wbrew
opi niom lan so wa nym przez sto -
łecz ne dzien ni ki, nie by ło tu tyl ko
skle pów mo no po lo wych. Na ro gu
Bia ło łęc kiej i Bu dow la nej sklep
de li ka te so wy i pasz te ciar nię pro -

wa dził pan Cał ka, na ba zar ku
dzia ła ła ka wiar nia, ko szer na jat ka
i wy twór nia ka pe lu szy, w za cho wa -
nej do dziś ka mie ni cy (obec ny ad -
res Wy soc kie go 9) sklep pa pier ni -
czy pro wa dzi ła ma lar ka Ja ni na
Strze szew ska), na ro gu Sy ro kom li
dzia łał sklep spo żyw czy AGRiL,
spo żyw czak „Ju trzen ka”, re stau ra -
cja z bi lar dem pa ni Po pie lar skiej,
re stau ra cję pro wa dził też oj ciec
póź niej sze go pre mie ra Ja na Ol -
szew skie go. By ły skle py ko lo nial -
ne, owo car nie i punk ty sprze da ży
to wa rów spe cja li stycz nych. Bę -
dzie my je opi sy wać w ko lej nych
wy da niach na szej ga ze ty.

Ka mie ni ca z trze ma fron ta mi
Fo to gra fia udo stęp nio na re dak -

cji przez Re gi nę Głu chow ską, pre -
zes Od dzia łu Bród no To wa rzy -

stwa Przy ja ciół War sza wy przed -
sta wia od ci nek Bia ło łęc kiej „już
za ko ścio łem”. Głów na ar te ria
Bród na za czy na ła bo wiem swój
bieg na przed łu że niu Od ro wą ża,
bie gła pro sto i za świą ty nią od bi -
ja ła na pół noc ny -wschód. Wi docz -

ny na zdję ciu bu dy nek po wstał
w la tach trzy dzie stych. Przed woj -
ną mie ścił się w nim szewc, zaś
póź niej – chy ba spo żyw czak.
Na ele wa cji od stro ny Bia ło łęc kiej
wi dać ema lio wa ną ta bli cę z na zwą
uli cy. – Po nie waż gra ni ce ła nów
prze ci na ły Bia ło łęc ką pod ostrym
ką tem, re ali zo wa ne bu dyn ki mia ły
sko śne ścia ny lub do cho dzi ły sko -
sem do uli cy, two rząc schod ko wy
układ za bu do wy, po wo du jąc jej
cha os i przy pad ko wość – wspo mi -
nał pan Zyg munt Kup niew ski, ar -
chi tekt i ro do wi ty bród no wiak.
Tak jest i na tym zdję ciu: ka mie -
nicz ka ma trzy ele wa cje fron to we:
od Bia ło łęc kiej, od My szy niec kiej
i od stro ny ich zbie gu. Zdję cie po -
wsta ło w la tach 70. XX wie ku, gdy
za pa dła już de cy zja o zbu do wa niu
na Bród nie wiel kie go osie dla
miesz ka nio we go. W efek cie uli ca
Bia ło łęc ka prze sta ła ist nieć,
a rów no le gła do niej My szy niec ka,
któ rej na zdję ciu nie wi dać, sta ła
się kil ku me tro wym wjaz dem
do myj ni sa mo cho do wej.

Prze my sław Bur kie wicz

Bródno na starej fotografii
� Myszyniecka? Białołęcka? I do tego skrzyżowanie tych ulic? To chyba jakaś pomyłka – można pomyśleć, bo Myszyniecka to ogryzek dawnej
ulicy, zaś Białołęcka zniknęła z Bródna cztery dekady temu. Zachowało się jednak zdjęcie tego nieistniejącego skrzyżowania. Fotografię
odnaleźliśmy w archiwum Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Zdjęcie
powstało
w latach 70. XX wieku,
gdy zapadła już decyzja
o zbudowaniu na Bródnie
wielkiego osiedla
mieszkaniowego.
W efekcie ulica
Białołęcka przestała
istnieć, a równoległa
do niej Myszyniecka,
której na zdjęciu nie
widać, stała się
kilkumetrowym wjazdem
do myjni samochodowej.

Przez jed nych wy kli na ny, przez
in nych uwiel bia ny We so ły Kie -

row ca zda je so bie spra wę ze swo -
jej po pu lar no ści. Zwra ca uwa gę

pa sa że rów swo imi ko men ta rza -
mi, żar ta mi i za cho wa niem – i je -
śli ktoś chce go spo tkać „za kół -
kiem”, po wi nien wie dzieć, kie dy
bę dzie jeź dzić przez Tar gó wek.

Oka zja tra fi się na pew no 17
lu te go – wte dy pan Ro bert bę -
dzie kie row cą li nii 162, mię -
dzy 14.00 a 19.00, a dwa dni
wcze śniej, od 5.00 do 15.00
– w 118.23 i 26 lu te go na li nii 126
bę dzie jeź dził od 13.00 do 21.00.

Mie li ście już oka zję je chać
z We so łym Kie row cą? Jak wra -
że nia?

(wt)

Wesoły Targówek z Wesołym Kierowcą
� Robert Chilmończyk, znany jako „Wesoły Kierowca”, od lutego pracuje w firmie
Mobilis, obsługującej m.in. linię 126.

źródło: Facebook/W
esoły K

ierow
ca

Róg Białołęckiej i Myszynieckiej (widok od strony Białołęckiej)

źródło: T
P

W
 O

ddział B
ródno / repr. P. B

urkiew
icz



Ma lo wi dło przed sta wia ją ce dzie ci
ró żnych ras trzy ma ją ce się za rę ce,
wraz z wie lo ję zycz ny mi po zdro wie -
nia mi zo sta ło upstrzo ne ra si stow ski -
mi do pi ska mi. Ni ko mu nie prze szka -

dza ło od li sto pa da, kie dy na ma lo wa -
ły je dzie ci z SP 58 wraz ze swo imi
ró wie śni ka mi z po bli skie go ośrod ka
dla uchodź ców – ma tek z dzieć mi.

Dla przy po mnie nia – przod ko -
wie idio ty, któ ry opa no wał sztu kę
pi sa nia i po sta no wił się tym fak -
tem po dzie lić z in ny mi, ba zgrząc
na ru rach, by li po strze ga ni ja ko
pod lu dzie i nie wol ni cza si ła ro bo -
cza przez nie miec kich na zi stów.

Rap tem sie dem dzie siąt lat te mu.
Gdy by wte dy żył – był by trak to -
wa ny do kład nie tak, jak chce
trak to wać uchodź ców.

Mo żna się nie zga dzać na po li -
ty kę wo bec uchodź ców czy na ich
obec ność w Eu ro pie – jed nak to,
co zo sta ło za pre zen to wa ne na
Tar gów ku, to czy sta, oczy wi ście
ra so wo, nie na wiść.

(wt)
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Pa ra graf 13 re gu la mi nu mó wił
o oso bach za gra ża ją cych bez pie -
czeń stwu, po rząd ko wi i wła śnie
„wy wo łu ją cych od czu cie od ra zy
oto cze nia”. Mó wiąc wprost – był
skie ro wa ny prze ciw bez dom nym,
któ rzy, szcze gól nie zi mą, grza li
się w au to bu sach i tram wa jach.
A że bez dom ny na wet mi mo chę -
ci nie za wsze ma gdzie i jak się
umyć, „od czu cie od ra zy” by wa ło
do tkli we. Pół bie dy, je śli ta ki pa -
sa żer był trzeź wy, go rzej gdy pro -
mi le we krwi nie po zwa la ły
na kon tro lo wa nie czyn no ści fi zjo -
lo gicz nych. Nic więc dziw ne go, że
pa sa że ro wie do ma ga li się od kie -
row ców i mo tor ni czych, by ta kich
„dzi kich pa sa że rów” z po jaz dów
wy rzu cać. W koń cu ka żdy, kto za -

pła cił za bi let, w od ró żnie niu
od bez dom ne go, ma pra wo
do pod ró ży w cy wi li zo wa nych wa -
run kach. A chy ba ka żdy, kto jeź -
dzi ko mu ni ka cją pu blicz ną wie,
że nie do bór my dła to cho ro ba
wśród pa sa że rów po wszech na, nie
tyl ko tych bez dom nych. Choć
w ich przy pad ku ob ja wy są znacz -
nie wy raź niej sze.

Jak szyb ko za ma rza czło wiek?
Z in nej becz ki – wie cie, jak

szyb ko za ma rza czło wiek? Przy
kil ku stop nio wym mro zie – w kil -
ka go dzin. Naj pierw wy chła dza ją
się od sło nię te czę ści cia ła: nos czy
pal ce. Po tem hi po ter mia się po -
głę bia – w kil ka na ście mi nut cia ło
mo że się schło dzić z 36,6 do 35

– a to już mo że być nie bez piecz -
ne. Im dłu żej na mro zie – tym go -
rzej. Spa da nam mo to ry ka, wy sia -
da zdol ność lo gicz ne go my śle nia.
Gdy cia ło osią gnie tem pe ra tu -
rę 32 stop ni – w za sa dzie je dy ny
or gan, któ ry dzia ła pra wi dło wo,
to ner ki. Dla te go wła śnie wy chło -

dzo nym to wa rzy szy za pach mo czu
– nie pa nu ją nad zwie ra cza mi,
a pę cherz peł ny. Przy 30 stop -
niach tra ci my przy tom ność. Je śli
jesz cze w ra mach obro ny gol nie -
my se tę czy dwie – jest jesz cze go -
rzej, bo al ko hol roz sze rza na czy -
nia krwio no śne i przy spie sza wy -
chło dze nie or ga ni zmu. Oczy wi -
ście za wsze znaj dzie się ktoś, kto
stwier dzi że „chlo ra nie szko da”,
jed nak przy mi ni mum em pa tii da

się wy trzy mać zi mą tych kil ka
przy stan ków. A przy naj mniej do -
ma ga jąc się wy pro sze nia cuch ną -
ce go współ pa sa że ra przy oka zji
po wia do mić straż miej ską, gdzie
ta ko wy zo stał wy sa dzo ny.

Wy god ni czy em pa tycz ni?
W ostat nich dniach przez me -

dia prze to czy ła się de ba ta mię dzy
„wy god ny mi” a „em pa tycz ny mi”.
Obie stro ny ma ją swo je ra cje
– pła cąc za prze jazd, mam pra wo
do pod ró ży w mi ni mal nym kom -
for cie, a wo nie ją cy „Eau de Ju le”
osob nik ta ko we go nie za pew nia.
Z dru giej stro ny – pod czas mro -
zów mo żna prze bie do wać w po bli -
żu smro do ro ba. Tym bar dziej że
nie bar dzo jest zi mą co z ta kim
bez dom nym zro bić – nie mo żna
go za wieźć do noc le gow ni, bo te
dzia ła ją tyl ko no cą, a po miesz -
czeń, w któ rych mo że się ogrzać
„le gal nie” jest za ma ło: w ca łej
War sza wie są dwie. Na Ki jow -
skiej 22, pro wa dzo na przez Mo -
nar i na Wi śla nej 7, któ rą za wia -
du je Sto wa rzy sze nie „Al ter -Ego”.
Schro ni ska, ta kże te ca ło do bo we,

ma ją ogra ni czo ną licz bę miejsc.
Łaź nia? Jed na, na Żyt niej. Jak wi -
dać, po moc jest dość ogra ni czo na.

Czy no wy za pis w re gu la mi nie
ozna cza, że ka żdy bę dzie mógł
„śmier dzieć so bie” w au to bu sie?
Igor Kraj now, rzecz nik Za rzą du
Trans por tu Miej skie go uspo ka ja:
– Na pew no tak nie bę dzie. Chce -
my zmie nić za pis w ten spo sób, by
nie mógł być tak sze ro ko in ter -
pre to wa ny jak te raz. Ka żdy przy -
pa dek bę dzie roz pa try wa ny in dy -
wi du al nie i kom fort in nych pa sa -
że rów nie ucier pi. Co mia ło by to
ozna czać? Trud no po wie dzieć.

Szcze gó ły po zna my pod ko niec
mie sią ca, kie dy ra da War sza wy
prze gło su je no wy re gu la min. We -
dług pro jek tu no wy za pis nie mó wi
ani sło wem o ucią żli wych pa sa że -
rach – mo wa jest tyl ko o tych, któ rzy
za gra ża ją bez pie czeń stwu i po rząd -
ko wi, jed nak, na wnio sek pa sa że -
rów, ob słu ga po jaz du mo że za żą dać
wyj ścia z au to bu su czy tram wa ju.

Bę dzie le piej? Cze ka my na opi -
nie. Po któ rej stro nie opo wie dzą
się na si Czy tel ni cy?

(wt)

Koniec z odrazą, ale co zrobić z bezdomnym w autobusach?
� W „Regulaminie przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego” znajdował się zapis o tym, że „osoby budzące odrazę” mogą być
usuwane z pojazdów. Zostanie wykreślony, ale problem pozostaje. Jak go rozwiązać?

Czy to
oznacza, że każdy będzie
mógł „śmierdzieć sobie”
w autobusie?
Igor Krajnow, rzecznik ZTM
uspokaja: – Na pewno
tak nie będzie.

Patriotyzm? Nie. Idiotyzm
� Bezmózgie indywiduum ujawniło się na Targówku,
niszcząc graffitti namalowane na rurach
ciepłowniczych.

To czysta, oczywiście rasowo, nienawiść
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NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

2-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·2-pokojowe po remoncie, w pełni wyposażone
i umeblowane w pobliżu Ronda Żaba – wynajmę.
Mieszkanie w odnowionym bloku, piętro 3-cie
z windą 22 664-38-50

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę 503777913

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

NAUKA
·Język polski, szkoła średnia, matura
602-678-811

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena, montaż, naprawy, solidnie, gwarancja
tel. 601-867- 980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

CCyykklliinnoowwaanniiee  779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59
·GOTOWKADOMOWKA-POŻYCZKA!!!
794-940-854 WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
WYPEŁNIJ WNIOSEK!
·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104

PPOOŻŻYYCCZZKKII  CCHHWWIILLÓÓWWKKII  DDLLAA  KKAAŻŻDDEEGGOO..
NNAATTYYCCHHMMIIAASSTTOOWWAA  WWYYPPŁŁAATTAA  WW MMIIEEJJSSCCUU

ZZAAMMIIEESSZZKKAANNIIAA..  BBEEZZ  ŻŻAADDNNYYCCHH  ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ..
TTEELL..  666699--775522--448888

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256

DAM PRACĘ
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Praca dla operatora SZTANCTYGLA, ul.
Zabraniecka 18, pon-pt 8-10. Zgłoszenia osobiste
·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

SZUKAM PRACY
·M-36 magazyn, produkcja lub do przyuczenia
501-867-863
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875

OGŁOSZENIA DROBNE

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,
tel. 508–125–418
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

Teo re tycz nie – mo stu Kra siń -
skie go, ale to tyl ko teo ria. Urząd
mia sta bo wiem pro wa dząc ba da -
nia spo łecz ne tak skon stru ował
py ta nia, że trze ba by ło na nie od -
po wie dzieć „po li nii”. W dru giej
po ło wie stycz nia an kie to wa -
no 1100 war sza wia ków po wy -
żej 15 ro ku ży cia – py ta no m.in.
o to, czy w sto li cy jest wy star cza -
ją ca licz ba mo stów. Ka żdy, kto
po trze bo wał kie dy kol wiek prze -
mie ścić się z pra we go na le wy
brzeg (lub od wrot nie) wie, że
prze do sta nie się przez Wi słę zaj -
mu je naj wię cej cza su. Szcze gól nie
do tkli wie by ło to od czu wal ne
pod czas prze bu do wy mo stu Gro -
ta, gdy pod róż po tra fi ła za jąć go -
dzi nę i dłu żej. Nie dzi wo ta za tem,

że 66% ba da nych uwa ża, że mo -
stów jest za ma ło, a 86% – że ko -
lej ny po wstać po wi nien.

I tu prze cho dzi my do kon kre -
tów – w dal szej czę ści ba da nia py -
ta no o świa do mość pla nów bu do -
wy mo stu łą czą ce go Żo li borz
z Tar gów kiem. Pa mię ta jąc, że ba -
da nia pro wa dzo no w ca łej War -
sza wie – ze zna jo mo ścią pla nów
in we sty cyj nych mia sta jest sła bo:
rap tem po ło wa an kie to wa nych
wie, że ta ki most jest w pla nach,
za to 80% jest za je go bu do wą.
Z ta kich wy ni ków ucie szy się
na pew no Tar gó wek (po nad po ło -
wa ba da nych w tej dziel ni cy jest
za), Żo li borz bę dzie pro te sto wał
(trzech na czte rech ba da nych żo -
li bo rzan mo stu nie chce).

Ale gdzie tu ten den cyj ność ba -
da nia? Trze ba spraw dzić, w ja kich

dziel ni cach prze pro wa dzo no naj -
wię cej an kiet. Przy po mnij my

– naj bar dziej za in te re so wa ne są
Żo li borz z Tar gów kiem. Tym cza -
sem gło sy z tych dziel nic to za le d -
wie 10% wszyst kich an kiet, ze
wska za niem na Tar gó wek (sie dem
pro cent ogó łu, przy trzech pro -
cen tach na Żo li bo rzu). Tym cza -
sem naj wię cej ba da nych by ło
na… Mo ko to wie (13%) i Pra dze
Po łu dnie (10%). Bie la ny i Wo la
da ły po osiem pro cent ba da nych,
ty le osób, co na Tar gów ku, od po -
wia da ło na Be mo wie. Z Bia ło łę ki,
któ ra na do brą spra wę ko rzy sta
z dwóch prze praw (Gro ta i Pół -
noc ne go), po cho dzi ło sześć pro -
cent od po wie dzi. Bez wzglę du
na to, czy się za bu do wą mo stu
jest czy nie – wy ni ki ni jak nie są
mia ro daj ne.

Sam most ma być w funk cjo nal -
no ści zbli żo ny do swo je go pół noc -
ne go ko le gi – dwie jezd nie dla sa -
mo cho dów, bu spas, li nia tram wa -
jo wa, chod ni ki i ście żka dla ro we -
rzy stów. Do dat ko wo, nad to ra mi
ko le jo wy mi na Tar gów ku, miał by
się po ja wić wia dukt łą czą cy prze -
pra wę z uli cą Od ro wą ża. Nie ste -
ty, w nie okre ślo nej kon kret nie
przy szło ści, do pie ro po wy bu do -
wa niu mo stu.

Te raz po ra na do dat ko we kon -
sul ta cje spo łecz ne. Bę dą się od by -
wać na Tar gów ku i Żo li bo rzu
oraz Śli wi cach mię dzy 15 lu te go
a 13 mar ca. Do kład ne ter mi ny
nie są jesz cze zna ne.

(wt)

Most w Warszawie jest potrzebny, ale czy akurat ten?
� Warszawa przeprowadziła badania dotyczące… no właśnie, czego?

Sam most
ma być w funkcjonalności
zbliżony do swojego
północnego kolegi
– jezdnie dla
samochodów, buspas,
linia tramwajowa, chodniki
i ścieżka dla rowerzystów.
Dodatkowo, nad torami
kolejowymi na Targówku,
miałby się pojawić
wiadukt. Niestety dopiero
po wybudowaniu mostu.

Wyjazd z Budowlanej w Odrowąża i MAtki Teresy z Kalkuty 
– tu będą kończyć się estakady trasy mostowej

źródło zdjęć: zm
id.w

aw.pl

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



A prze cież ko lę da wca le nie mu -
si być kło po tli wa. W Waw rze, w ze -
rzeń skiej pa ra fii tam tej szy pro -
boszcz mó wi wprost: je śli ko muś
nie za le ży – niech nie przyj mu je.

Brak po chwa ły dla let nio ści
wia ry

– Zgod nie z mo im prze ko na -
niem, że ksiądz po wi nien iść z wi -
zy tą dusz pa ster ską tam, gdzie jest
ocze ki wa ny, pla nu ję od wie dzi ny

„po ko lę dzie” tyl ko u ro dzin
prze ży wa ją cych to z peł ną świa -
do mo ścią, życz li wo ścią i za an ga -
żo wa niem – pi sze na stro nie in -
ter ne to wej pa ra fii ksiądz Krzysz -
tof Wa li gó ra. – Wy cho dzę bo -
wiem z za ło że nia, że na le ży
w pierw szym rzę dzie usza no wać
wy bór ka żde go czło wie ka, wy ni -
ka ją cy nie wąt pli wie z je go prze -
ko nań. Nie prze ko ny wu ją cy jest
dla mnie po gląd, że wła śnie ta wi -

zy ta u wszyst kich miesz kań ców
pa ra fii słu ży kon wer sji go spo da -
rzy, gdyż rów nie do brze spo tka nie
i roz mo wa z księ dzem w cza sie
pod ró ży po cią giem czy sa mo lo -
tem mo że do pro wa dzić świec ką
oso bę do na wró ce nia. Co wię cej,
od wie dzi ny ka pła na „po ko lę -
dzie” u osób sto ją cych z da la
od Ko ścio ła mo gą od nieść nie po -
żą da ny sku tek. Usy pia się w ten
spo sób su mie nie tych lu dzi
i utwier dza ich w prze ko na niu, że
są w po rząd ku, po chwa la let niość
ich wia ry.

Pro boszcz Wa li gó ra kol por tu je
ulot kę, w któ rej pro si o od po -
wiedź, jak we dług pa ra fian po -
win na wy glą dać wi zy ta dusz pa -
ster ska. O czym roz ma wiać? Jak
spę dzić ten czas? I naj wa żniej sze
– czy w ogó le przy cho dzić do kon -
kret nych miesz kań?

Re gu la mi ny ko lę dy
Ale nie wszę dzie jest tak, jak

w war szaw skiej pa ra fii Wnie bo -
wzię cia NMP. W in ter ne cie fu ro rę
ro bił „Re gu la min wi zy ty dusz pa -
ster skiej”, opu bli ko wa ny przez
jed ną z pol skich pa ra fii, mó wią cy
w ja ki spo sób na le ży przy jąć
„god nie” księ dza. W skró cie: tyl -

ko w ele ganc kim ubra niu, bez
kap ci na no gach, za to w wi zy to -

wym obu wiu, psa na le ży za mknąć
w od dziel nym po miesz cze niu,
a gło wa ro dzi ny win na po dusz pa -
ste rza wyjść przed wi zy tą i od pro -
wa dzić do są sia dów po. Pa ra fia
Świę tej Trój cy w pod war szaw skiej
Ko był ce ser wu je ta kie ra dy jak
„Nie po wi nien w tym cza sie być
włą czo ny te le wi zor czy ra dio”,
„Pod trzy muj my ta kże sta ry, pięk -
ny zwy czaj, kie dy to przed dom
lub miesz ka nie wy cho dził na spo -
tka nie ka pła na go spo darz, czy li
gło wa ro dzi ny” tu dzież „Kul tu ra
wy ma ga, by wszyst kie psy i in ne
zwie rzę ta do mo we by ły za mknię -
te w od po wied nich po miesz cze -
niach!” i „Na wi zy tę ko lę do wą
przy go to wu je my stół na kry ty bia -
łym ob ru sem”.

Nam miesz kań cy ska rżą się
na go dzi ny, w któ rych księ ża wi -
zy tu ją do my i miesz ka nia. I choć
na klat kach scho do wych po ja wia -
ją się in for ma cje, kie dy na le ży się

księ dza spo dzie wać – czę sto jest
tak, że kom plet nie nie przy sta ją
one do rze czy wi sto ści.

– So bo ta ra no, go dzi na ósma
– mó wi jed na z na szych Czy tel ni -
czek. – Je stem w prosz ku, do drzwi
pu ka ksiądz. Stół ja ko ta ko przy go -
to wa ny, ale nie mia łam wo dy świę -
co nej. Ksiądz się ob ru szył i stwier -
dził, że w ta kim ra zie wy cho dzi. Po -
dzię ko wa łam i za mknę łam drzwi,
w ko lej nym ro ku od mó wi łam
wpusz cze nia go do miesz ka nia.

– Do mnie ksiądz z ko lę dą po -
fa ty go wał się oko ło 21.00. Stwier -
dzi łam, że na ofi cjal ne wi zy ty o tej
po rze jest za póź no i je stem go to -
wa przy jąć du chow ne go o bar dziej
ludz kiej po rze. Tym bar dziej że
na stęp ne go dnia z mę żem szli śmy
ra no do pra cy, a dzie ci do szko ły
– mó wi pa ni Bar ba ra.

Przy ję cie księ dza po ko lę dzie nie
jest obo wiąz kiem na wet naj bar -
dziej prak ty ku ją ce go chrze ści ja ni -
na. Jest na to miast obo wiąz kiem
księ ży, re gu lo wa nym przez pra wo
ka no nicz ne, któ re stwier dza
wprost: „Pra gnąc do brze wy peł nić
funk cję pa ste rza, pro boszcz po wi -
nien sta rać się po zna wać wier nych
po wie rzo nych je go pie czy. Wi nien
za tem na wie dzać ro dzi ny, uczest ni -
cząc w tro skach wier nych, zwłasz -
cza w nie po ko jach i smut ku, oraz
umac nia jąc ich w Pa nu”.

Jak wa sze do świad cze nia z te -
go rocz ną ko lę dą?

(wt)

Kolęda dla księdza czy rodziny?
� Raz do roku w wielu domach pojawia się problem z tzw. kolędą, czyli wizytami duszpasterskimi. Jedni narzekają, że ksiądz przychodzi
„po kasę”, inni, że zanudza nieistotnymi banałami, że nie chce po ludzku porozmawiać o problemach parafian. A gdzieś na marginesie
pojawiają się zupełnie inne problemy, natury ani materialnej ani duchowej…
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Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu me -
ra mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

Przyjęcie
księdza po kolędzie nie
jest obowiązkiem nawet
najbardziej
praktykującego
chrześcijanina. Jest
natomiast obowiązkiem
księży, regulowanym
przez prawo kanoniczne.

Po sła ne na miej sce dwie jed nost -
ki stra ży po żar nej za sta ły cał ko wi -
cie za dy mio ną klat kę scho do wą.
Oka za ło się, że na par te rze uległ
spa le niu wó zek dzie cię cy, któ ry zo -
stał uga szo ny przez miesz kań ców
przed przy jaz dem stra ża ków. Straż
za bez pie czy ła miej sce zda rze nia,
od dy mi ła klat kę i do kład nie spraw -
dzi ła wszyst kie miesz ka nia. Po li cja
po twier dzi ła: to by ło ce lo we pod -
pa le nie. Spraw ca nie zo stał do tąd
usta lo ny. (wk)

Złośliwość sąsiedzka? Podpalono wózek dziecięcy
� W nocy z 5 na 6 lutego wybuchł pożar w bloku na ul. Kondratowicza. Ktoś
podpalił stojący na klatce schodowej wózek dziecięcy.

źródło: W
ikipedia/D
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Na skrzy żo wa niu Tur monc kiej
i Ło jew skiej, tuż przy przej ściu
dla pie szych, na traw ni ku sto ją
zni cze obok ka mien nej pły ty, upa -
mięt nia ją cej mło de go chło pa ka,
któ ry zgi nął w tym miej scu w 2014
ro ku. Przed kil ko ma ty go dnia mi
w tym sa mym miej scu, na przej -
ściu dla pie szych, zo sta ła po trą co -
na ko bie ta. O ile jed nak mo żna
zro zu mieć chęć upa mięt nie nia
ofiar w cią gu kil ku dni czy ty go -

dni od wy pad ku – czy jest to spo -
sób na trwa łą pa mięć?

Kie dyś po dob nych pa mią tek by -
ło wię cej, jed nak Za rząd Dróg
Miej skich od kil ku lat re gu lar nie
usu wa z po bo czy i są siedz twa dróg
krzy że, zni cze czy in ne obe li ski ja ko
zaj mu ją ce pas dro go wy. Te, któ re
jesz cze ist nie ją, wcze śniej czy póź -
niej zo sta ną usu nię te. Po zo sta je
jed nak py ta nie – czy to do bre miej -
sce i spo sób, by ko goś wspo mi nać?

– To nie cmen tarz, że by na gro bek
sta wiać – mó wi star sza ko bie ta, za -
py ta na przez nas w po bli żu pe cho -
we go przej ścia. – A jak na wet ktoś
się uprze, to miej sce jest nie od po -
wied nie. O, pro szę zo ba czyć. Tu
„pa mię ta my, ni gdzie nie od sze dłeś”
a dwa me try da lej psia ku pa. Jak
do dać do te go zni cze, któ rych nikt
nie zbie rze, to się ro bi śmiet nik.
Na tym za le ży ży ją cym? Że by ich
bli ski był pa mię ta ny wśród śmie ci?

– Po zmro ku to jed nak dzia ła
na wy obraź nię – przy zna je pan
Ja cek. – Mru ga ją ce świa teł ko zni -
cza ka że zwol nić: tu sta ło się coś
złe go, ktoś zgi nął, bo prze cież nie
pa li się świec ży ją cym. Ale ja
zwol nię, ktoś in ny nie al bo za ga pi
się na świa teł ko i wje dzie w ko -
goś, kto idzie po pa sach. Na dwo -
je bab ka wró ży ła.

Za rząd Dróg Miej skich jest zo -
bo wią za ny do usu wa nia ta kich pa -
mią tek z pa sa dro go we go. – Wie -
my, że to rze czy wa żne dla nie któ -
rych, dla te go są one skła do wa ne
w na szym ma ga zy nie, skąd mo żna
je od bie rać – mó wi Ka ro li na Ga -
łec ka, rzecz nicz ka ZDM. – Je ste -
śmy zo bo wią za ni do prze strze ga -
nia prze pi sów, któ re mó wią, że
w pa sie dro go wym nie mo gą znaj -
do wać się przed mio ty nie zwią za ne
z ru chem. Nie usu wa my ich na -
tych miast, da jąc czas na oswo je nie

się z ża ło bą, jed nak po pew nym
cza sie mu szą one znik nąć z po bli ża
dróg. Naj czę ściej to efekt na szych

kon tro li, jed nak zda rza się i tak, że
zgła sza ją ta kie miej sca miesz kań cy.
To jed nak spo ra dycz ne przy pad ki.

A co są dzą o ta kim upa mięt nia -
niu na si czy tel ni cy?

(wt)

Jak upamiętniać ofiary wypadków?
� Widok, niestety, dość częsty – płonące znicze w pobliżu skrzyżowań i miejsc, gdzie na drogach zginęli ludzie. Czy to dobry sposób, by
pamiętać o ofiarach wypadków?

Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów
mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,

nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du

czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą  wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.
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To nie cmentarz,
żeby nagrobek stawiać
– mówi starsza kobieta,
zapytana przez nas
w pobliżu pechowego
przejścia. – A jak nawet
ktoś się uprze, to miejsce
jest nieodpowiednie.
O, proszę zobaczyć.
Tu „pamiętamy, nigdzie
nie odszedłeś” a dwa
metry dalej psia kupa.


