
Powoli stało się tradycją, że
w pierwszy wtorek miesiąca ma-
recki „Oxford”, czyli Zespół

Szkół nr 1 przy Piłsudskiego, staje
się miejscem wymiany argumen-
tów i chyba będzie nieco żal, gdy

pomysł organizowania debat
po wyborach zaniknie. Chociaż
kto wie? Tymczasem w paździer-

niku rozprawiano nad pomysłem,
by Warszawę dołączyć do Marek.

Dlaczego właśnie w tę stronę?
Kwestię na samym końcu spotka-
nia wyjaśnił marszałek debaty, Ja-
rosław Jaździk: – Nie chciałem,
by temat sugerował przyłączenie
naszego miasta do stolicy, dlatego
odwróciłem pytanie.

Zresztą, było ono tylko pretek-
stem do tego, by zastanowić się
nad kondycją Marek – tą ogólno-
społeczną, bo nikt z obecnych nie
poparł pomysłu, by miasto stało
się dziewiętnastą dzielnicą War-
szawy. Chociaż nie brakowało
niezdecydowanych do końca
– na miejscach dla tych, którzy
widzieli także plusy takiego roz-
wiązania zasiadły cztery osoby,
a dziewięć jednoznacznie opowie-
działo się za autonomią miasta.

Śmieci, szkoły i podatki
Zacznijmy zatem od tych plu-

sów, które nie przysłaniały minu-
sów: w jakiejkolwiek dyskusji za-
wsze pojawia się argument tań-
szej komunikacji publicznej. Tak
było i tym razem – mieszkańcy wi-

dzą, że pierwsza strefa biletowa
jest – nawet pomimo wprowadze-
nia karty Warszawa+ – tańsza dla
pasażera niż druga. – Warszawa
zapewnia lepszą oświatę czy słu-
żbę zdrowia – mówił pan Jacek,
dodając: – W Markach dostęp
do lekarzy specjalistów jest moc-
no ograniczony, choć rzeczywiście
opieka medyczna pierwszego
kontaktu nie jest taka zła.

Tyle, że w stolicy trzeba wstać
o piątej rano, by mieć numerek
w przychodni, a nasze szkoły mają
świetne wyniki – ripostowała rad-
na Agnieszka Lużyńska.
– Z oświatą w Warszawie też nie
jest tak różowo, jeszcze w ubie-
głym roku Białołęka niemal bła-
gała nas, by dzieci z Warszawy
mogły chodzić do naszych szkół,
bo u nich nie było po prostu miej-
sca.

Narzekano też na rozwiązanie
kwestii odbioru śmieci w mieście.
– Mimo ogłoszonego terminu
zbiórki odpadki potrafią leżeć
w workach przy posesjach po trzy
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Marki dziewiętnastą dzielnicą Warszawy?
� A może odwrotnie? Może właśnie przyłączyć stolicę do Marek? Pod takim hasłem przebiegła kolejna debata oksfordzka.

Kończy się Warszawa, zaczyna się chodnik



dni, bo fir ma za bie ra ją ca śmie ci
po pro stu ma in ne po dej ście
do swo ich obo wiąz ków – mó wi li
miesz kań cy. – Pod tym wzglę -
dem sys tem war szaw ski jest lep -
szy. – Ty le, że pro szę po pa trzeć,
kie dy usta wa śmie cio wa zo sta ła
w sto li cy wdro żo na – mó wi ła
rad na Lu żyń ska. – Z rocz nym
opóź nie niem! Pod tym wzglę -
dem Mar ki we szły w sys tem nie -
mal bez bo le śnie. Wtó ro wał jej
rad ny Mar cin Pio trow ski: – Ja -
ko au to no micz na jed nost ka je -
ste śmy nie za le żni od war szaw -
skich ukła dów po li tycz nych.
Po do łą cze niu do War sza wy
stra ci li by śmy wpływ na nasz bu -
dżet.

Za to wzro sła by war tość grun -
tów i nie ru cho mo ści – twier dzą
miesz kań cy. – Kosz tem wzro stu
po dat ków – od po wia da ją zwo len -
ni cy po zo sta wie nia Ma rek ja ko
sa mo dziel ne go mia sta. – Po za
tym na sza skar bów ka w Wo ło mi -
nie jest o nie bo lep sza od war -
szaw skiej: tam tej si urzęd ni cy są
po moc ni i kom pe tent ni, więk -
szość spraw za ła twia na jest od rę -
ki, co wię cej – zda rza ło się i tak,
że to urzęd ni cy skar bów ki pod po -
wia da li, jak uzy skać więk szy od pis
od po dat ku. Ty le, że wi zy ta w US
Wo ło min to ko niecz ność bra nia
dnia wol ne go...

Urząd do sta je po uszach
Przy by li na de ba tę nie zo sta wi li

na ma rec kim ra tu szu su chej nit -
ki. – Na ma wia no do mel do wa nia

się w mie ście, za miast do pła ce -
nia tu po dat ków. Wpro wa dzo no
kar tę mar ko wia ni na, któ ra tak
na praw dę po win na speł niać jesz -
cze in ne funk cje niż tyl ko bi le tu
na au to bu sy. Wy star czy po pa -
trzeć, jak to za ła twio no w Ząb -
kach: miesz ka niec ma dar mo wy
prze jazd miej ski mi bu sa mi
i mnó stwo ra ba tów w miej skich
fir mach. A u nas? Kom plet nie to
za nie dba no. Po dob nie jak kwe -
stię roz bu do wy za ple cza oświa to -
we go: cho ciaż Mar ki w cią gu
ostat nich dzie się ciu lat nie mal
po dwo iły licz bę miesz kań ców, to
wciąż jest za ma ło przed szko li,
szko ły pę ka ją w szwach… – mó -
wi li miesz kań cy. – Bez zmia ny
men tal no ści urzęd ni ków, bez
zmia ny bur mi strza nie ma co li -
czyć na po pra wę sy tu acji w mie -

ście. Nie ma kom plet nie pla no -
wa nia, do le gen dy już prze cho dzą
sy tu acje, gdy świe żo po ło żo ny as -
falt jest w krót kim cza sie cię ty,
bo wcho dzą na te ren wo do cią -
gow cy. Urzęd ni cy nie wy ty ka ją
no sa po za bu dy nek – efekt? Wy -
rzu ca ne do la sów śmie ci, pa lo ne
pla sti ki, szam ba wy le wa ne do ka -
na li za cji – wy li cza li.

Ca łość dys ku sji nad sy tu acją
w mie ście traf nie pod su mo wa ła
pa ni Mał go rza ta: – Miesz kam tu

od lat. Wi dzę do sko na le, jak zmie -
nia ją się Mar ki. I rów nie do brze
wi dzę, jak du żo jesz cze po zo sta ło
do zro bie nia.

No więc jak – do łą czać tę War -
sza wę do Ma rek? Na ko niec de ba -
ty tyl ko dwie oso by po zo sta ły nie -
zde cy do wa ne. Je de na ście opo wie -
dzia ło się za au to no mią Warszawy.

Wik tor To moń
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Marki dziewiętnastą dzielnicą Warszawy?

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.

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.

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.

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. 502-280-7202

W stolicy
trzeba wstać o piątej rano,
by mieć numerek
w przychodni, a nasze
szkoły mają świetne wyniki
– mówiła radna Agnieszka
Lużyńska. – Z oświatą
w Warszawie też nie jest
tak różowo, jeszcze
w ubiegłym roku Białołęka
niemal błagała nas, by
dzieci z Warszawy mogły
chodzić do naszych szkół,
bo u nich nie było
po prostu miejsca.

Uczniowie z Białołęki nie mieszczą się w swoich szkołach
– mówiła radna Lużyńska

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Marki niemal podwoiły liczbę
mieszkańców

źródło: zs43w
aw.edupage.org

„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 od 8 do 22 października.
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Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE BA DA NIA…
Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan

swo ich zę bów czy wzrok, ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla po -
zo sta łych do mow ni ków, gdyż na ra ża
ich na prze by wa nie w nad mier nym
ha ła sie (np. bar dzo gło śne słu cha nie
TV lub ra dia), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś jest w sta nie
za spo ko ić wszel kie wy ma ga nia do ty -

czą ce apa ra tów słu cho wych – za rów -
no te es te tycz ne, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Dą browsz cza ków 5a
tel. 22 392 05 67, 668-138-986
(przy chod nia spe cja li stycz na)

Wo ło min – Szpi tal Po wia to wy
ul. Gdyń ska 1/3, I piętro, gab.9
tel. (22) 245 60 01, 882 190 653

promocja

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Do ku ment za pre zen to wa no
rad nym pod czas wrze śnio wej se -
sji. We dług nie go, po speł nie niu
za kła da nych sce na riu szy, Ząb ki
ma ją być mia stem atrak cyj nym
dla in we sto rów, z bo ga tą ofer tą
edu ka cyj ną i do bry mi wa run ka mi
spo łecz ny mi. Ma się to stać dzię ki
wdro że niu sied miu pro gra mów:
roz wo ju go spo dar ki ko mu nal nej;
za ple cza re kre acyj no -spor to we go;
in fra struk tu ry oświa to wej, spo -
łecz nej i so cjal nej; re wi ta li za cji
prze strze ni i za pew nie nia bez pie -
czeń stwa; roz wo ju sys te mu dróg,

ko lei oraz ko mu ni ka cji miej skiej;
wspie ra nia roz wo ju go spo dar cze -
go i in for ma ty za cji oraz ak ty wi za -
cji spo łecz nej i roz wią zy wa nia
pro ble mów spo łecz nych. Choć
po szcze gól ne pro gra my opie ra ją
się na kon kret nych za da niach,
do ce lo wo ma ją się zhar mo ni zo -
wać i utwo rzyć spój ną kon cep cję.

Po co to wszyst ko?
Naj pro ściej po wie dzieć, że „aby

Ząb ki ro sły w si łę, a lu dziom się
ży ło do stat niej”. Ty le tyl ko, że
na to trze ba pie nię dzy. A po sia -

da nie spój nej stra te gii roz wo jo wej
jest nie odzow nym wa run kiem, by
mo żna się by ło o nie sta rać – nie
jest żad ną ta jem ni cą, że od lat
jed nym z naj po wa żniej szych źró -
deł fi nan so wa nia lo kal nych in we -
sty cji są środ ki ze wnętrz ne, naj -
czę ściej z fun du szy unij nych. Bez
ta kie go do ku men tu ża den sa mo -

rząd nie mo że na wet my śleć
o pró bach ich zdo by cia.

A pla ny są am bit ne: oprócz za -
po wia da nej już wcze śniej bu do wy
sta cji uzdat nia nia wo dy czy roz -
bu do wy sie ci ka na li za cyj nej
– Ząb ki chcą przy go to wać stu -

dium wy ko nal no ści bu do wy
oczysz czal ni ście ków, zbu do wać
kor ty te ni so we, za in sta lo wać pod -
grze wa ną pły tę sta dio no wą
i oświe tle nie bo iska, zbu do wać
ska te park i sieć wy po ży czal ni ro -
we ro wych; po nad to roz bu do wać
szko ły pod sta wo we (o czym pi sa -
li śmy nie daw no) i sta wiać no we.
Oprócz te go w pla nach jest
zwięk sze nie po wierzch ni par kin -
go wych w mie ście, roz bu do wa
sys te mu miej skich to a let czy bu -
do wa par ku le śne go przy uli cy
Igna ce go Sko rup ki i So sno wej.

Bę dzie bez piecz niej?
Na naj bli ższą de ka dę za pla no -

wa no też dzia ła nia, któ re ma ją
zwięk szyć bez pie czeń stwo w mie -
ście: sieć mo ni to rin gu, wdro że nie
sys te mu bez pie czeń stwa dro go we -
go czy więk sze na kła dy po zwa la ją -
ce na zwięk sze nie eta tów w miej -
skiej po li cji. Nie za po mnia no
o ko lej nych bu do wach dróg i prze -
bu do wach już ist nie ją cych – w pla -
nach jest m.in. bu do wa tu ne lu
dro go we go pod ul. Ra dzy miń ską
pro wa dzą cą do cen trum han dlo -

we go czy za stą pie nie prze jaz du
na Ło dy go wej wę złem dro go wym.

Ile w tym po bo żnych ży czeń? Nie
wszyst kie pro jek ty za le żą cał ko wi cie
od mia sta, jak choć by bu do wa li nii
tram wa jo wej do War sza wy czy bu -
do wa no we go szpi ta la w Drew ni cy
– ale przy znać trze ba, że Ząb ki są
mia stem, któ re po tra fi sku tecz nie
współ pra co wać z są sia da mi i po pra -
wiać sto pę ży cio wą miesz kań ców.
Wy star czy spoj rzeć na ra port ja ko -
ści ży cia, spo rzą dzo ny przez nie za -
le żnych ba da czy, lo ku ją cy Ząb ki
na 72 miej scu w Pol sce pod wzglę -
dem zdo by wa nia i wy ko rzy sty wa nia
fun du szy ze wnętrz nych.

Za nim jed nak stra te gia za cznie
być wdra ża na, urząd mia sta bę -
dzie chciał po znać opi nię miesz -
kań ców. W naj bli ższym cza sie zo -
sta nie dla nich przy go to wy wa na
an kie ta, w któ rej bę dą mo gli się
wy po wie dzieć na te mat nu żą cych
ich pro ble mów i kie run ku, w ja -
kim po win no roz wi jać się mia sto.
Po ze bra niu gło sów urzęd ni cy
przy stą pią do two rze nia osta tecz -
ne go kształ tu stra te gii.

Do ku ment mo żna prze czy tać
pod tym ad re sem: http://tu sto li -
ca.pl/pli ki/Stra te gia -roz wo ju -ma -
te rial -pre zen to wa ny -na -Ra dzie -
-Mia sta -Zab ki2.pdf

(wt)

Ząbki za dekadę – jak powinny wyglądać?
� Władze miasta szykują dyskusję z mieszkańcami na temat przyszłości Ząbek. Podstawą do niej ma być Strategia
Rozwoju Miasta na lata 2014–23.

Ząbki chcą
przygotować studium
wykonalności budowy
oczyszczalni ścieków,
zbudować korty tenisowe,
zainstalować
podgrzewaną płytę
stadionową i oświetlenie
boiska, zbudować skate
park i sieć wypożyczalni
rowerowych.
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W kwiet niu prze wi dy wa li śmy,
że de cy zja o roz bu do wie za pad nie
przed wy bo ra mi I mie li śmy ra cję
– sa mo rząd wo je wódz twa na po -
cząt ku paź dzier ni ka ogło sił, że
zna lazł źró dło fi nan so wa nia bu -
do wy pla ców ki. Za 170 mi lio nów
zło tych, po zy ska nych z emi sji ob -
li ga cji emi to wa nych przez spół kę
sa mo rzą do wą Ma zo wiec ki Szpi tal
Wo je wódz ki „Drew ni ca”, zo sta -
nie zbu do wa ny cał kiem no wy
szpi tal z wy po sa że niem.

Nie co hi sto rii: szpi tal po wstał
w 1903 r. z ini cja ty wy War szaw skie -
go To wa rzy stwa Po mo cy Le kar skiej
i Opie ki nad Psy chicz nie i Ner wo wo
Cho ry mi. Pierw szym bu dyn kiem za -

adop to wa nym na po trze by szpi ta la,
by ło jed no z za bu do wań fol war ku
ma jo ra Drew nic kie go, skon fi sko wa -
ne go przez wła dze car skie po po -
wsta niu li sto pa do wym. Bu dy nek
ten ist nie je do dziś i jest naj star szym
obiek tem na te re nie mia sta, mie ści
się tam od dział dzien ny.

Te raz kil ka słów o przy szło ści:
„no wa” pla ców ka bę dzie skła dać
się z po łą czo nych ze so bą sied miu
seg men tów. Ka żdy z nich bę dzie
two rzył od dziel ną bry łę, o zró żni -
co wa nym cha rak te rze, okre ślo -
nym przez pro gram funk cjo nal -
no -prze strzen ny. Łącz nik mię dzy
ni mi ma przy po mi nać ogród zi -
mo wy, za wie ra jąc jed no cze śnie

głów ne wej ście, cen trum re ha bi li -
ta cyj ne oraz szat nie per so ne lu.
Ko lej na część bu dyn ku po mie ści
ad mi ni stra cję, sa lę kon fe ren cyj ną
oraz od dział dzien ny dla oko ło 25
osób. W trze ciej bry le znaj dzie się
izba przy jęć oraz po miesz cze nia
ba dań są do wych z dy żur ka mi le -

kar ski mi i po miesz cze nia mi biu -
ro wy mi; na pię trze – am bu la to -
rium w skład któ re go wcho dzą
m.in. ta kie ga bi ne ty le kar skie jak:
gi ne ko lo ga, uro lo ga, neu ro lo ga,
oku li sty, sto ma to lo ga, in ter ni sty,
psy cho lo ga, psy chia try, a ta kże
ga bi net RTG, EKG, USG itp.

Seg ment D za wie rać ma od dzia ły
ogól nop sy chia trycz ne miesz czą ce 90
pa cjen tów, zaś E – 75 pa cjen tów.
Ostat nie dwie czę ści głów ne go bu -
dyn ku bę dą słu ży ły ja ko od dzia ły re -
ha bi li ta cyj ne, de tok sy ka cyj ne, te ra -
peu tycz ne oraz cho rób afek tyw nych.

Prze targ na ro bo ty bu dow la ne
zo stał ogło szo ny 2 paź dzier ni ka.
Otwar cie ofert na stą pi 12 li sto pa -
da. Czte ry dni póź niej pój dzie my
gło so wać m.in. na sa mo rząd wo je -
wódz twa…

(wt)

Choć za po wia da no ich fi nał
na koń ców kę wrze śnia, to do koń -
ca jesz cze da le ko. Wszyst ko wła -
śnie przez ko niecz ność ogło sze nia
dru gie go prze tar gu, któ ry odło żył
w cza sie ca łą in we sty cję. A ta
obej mu je nie tyl ko bu do wę ron -
da, ale też prze bu do wę cią gu są -
sied nich ulic, po sze rze nie ich wlo -
tów i ogól ne uspraw nie nie ko mu -
ni ka cji w oko li cy. Dla po pra wy

wi docz no ści wy bu rzo no m.in. mur
i je den z bu dyn ków na te re nie
szpi ta la psy chia trycz ne go.

Obo wią zu ją cy ter min za koń -
cze nia prac to 15 li sto pa da te go
ro ku. Obec nie skrzy żo wa nie jest
za mknię te dla ru chu, a sa mo cho -
dy kie ro wa ne są na ob jazd przez
Na ru to wi cza, Wol no ści, Ba to re go
i Le szyc kie go.

(wt)

Rondo przy Rychlińskiego
� W maju podpisano umowę między Ząbkami
a powiatem na dofinansowanie inwestycji, później
ogłoszono dwa przetargi na budowę ronda
(w pierwszym padły zbyt wysokie kwoty jak na możliwości
zamawiających) – w wakacje rozpoczęto prace
na skrzyżowaniu Rychlińskiego, Szpitalnej i 11 Listopada.

A jednak! Zbudują szpital w Drewnicy
� Wybory samorządowe to ten cudowny czas, kiedy znajdują się pieniądze
na wszystko, zwłaszcza na inwestycje zapowiadane od lat i odkładane do szuflad
przez brak funduszy. Nie inaczej jest w przypadku szpitala psychiatrycznego
w Drewnicy – jego budowę zapowiadano jeszcze w 2011 roku, teraz wreszcie podjęto
decyzję o rozpoczęciu prac.

170 mln złotych
ma kosztować drewnicki
szpital.

Załóż ogród jesienią -- to się opłaca!
Czy wiedziałeś, że je sień to naj lep szy czas na:

ZA ŁO ŻE NIE TRAW NI KA 
– na sio na zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić się przed zi mą, a wio sną bę -
dzie cie szyć oczy so czy sta zie leń. Je śli za bie rze my się za to wio sną, tra -
wa nie wzmoc ni się wy star cza ją co, by słu żyć la tem.

PO SA DZE NIE RO ŚLIN CE BU LO WYCH
- je śli chce my wio sną cie szyć się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy nar cy za mi.

POSADZENIE ŻYWOPŁOTU
– li gustr czy ber be rys do stęp ny jest w do brej ce nie, po dob nie jak drze -
wa owo co we. 

Justyna Tuszyńska - architekt krajobrazu 
Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744 

Przepiękny ogród wiosną 
teraz zaprojektujesz za pół ceny!



Re mon ty trwa ją od ro ku, wy -
mie nia ne są to ry i słu py trak cyj ne,
po nad to mię dzy Zie lon ką a Wo -
ło mi nem po wsta ną do dat ko we to -
ry prze zna czo ne do ru chu pod -
miej skie go. Wła dzom mia sta
i miesz kań com za le ży jed nak naj -
bar dziej na bu do wie tu ne lu w cią -
gu uli cy Ko le jo wej, by zli kwi do -
wać ist nie ją cy prze jazd za my ka ny
szla ba na mi. Są i ta cy, któ rym to
roz wią za nie się nie po do ba – to

przed się bior cy, któ rzy swo je
punk ty usłu go we ma ją ulo ko wa ne
wzdłuż uli cy i jej za mknię cie
na czas bu do wy spo wo do wa ło by
stra ty.

Uda ło się jed nak prze for so wać
kon cep cję tu ne lu – we dług za po -
wie dzi przed sta wi cie li PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we S.A. trwa ją
sta ra nia o po zwo le nia ad mi ni stra -
cyj ne na bu do wę prze jaz du
pod to ra mi oraz lo ka li za cji
przejść dla pie szych i ro we rzy stów

wraz z wej ściem na pe ro ny na wy -
so ko ści miej skie go gim na zjum.

Obec ny na spo tka niu wi ce bur -
mistrz Zie lon ki Adam Kot zwró -
cił się z proś bą do przed sta wi cie li
ko lei o po twier dze nie pla nów bu -
do wy tu ne lu i przejść w Zie lon ce.
PKP PLK po twier dzi ło, że obec -

nie są one uję te do re ali za cji
w ra mach mo der ni za cji li nii ko le -
jo wej E75. Urząd mia sta za mie -
rza jesz cze wy stą pić do PKP PLK
o pi sem ne po twier dze nie tych in -
for ma cji.

Jest za tem nie mal pew ne, że
tu nel za stą pi obec ny prze jazd, po -
wo du ją cy kor ki w obu czę ściach
Zie lon ki. Skoń czy się więc żar to -
bli wa dyk ta tu ra dró żni ka – py ta -
nie jed nak, kie dy to na stą pi, po -
zo sta je wciąż otwar te, choć ko -
niec prac mo der ni za cyj nych ca łej
li nii pla no wa ny jest w li sto pa -
dzie 2016 ro ku.

Prócz tu ne lu w ra mach mo der -
ni za cji ma ją po wstać też przej ścia
pod ziem ne oraz bez ko li zyj ne
skrzy żo wa nie w cią gu uli cy In ży -
nier skiej i Le śnej oraz Sło wac kie -
go, by od cią żyć Ko le jo wą. Trze ba
jed nak pa mię tać, że ta aku rat in -
we sty cja po wsta nie do pie ro
po zbu do wa niu tu ne lu, a na czas
je go bu do wy zo sta ną wpro wa dzo -
ne ob jaz dy przez uli cę Abram -
skie go.

(wt)

Będzie tunel w Zielonce. Kiedy?
� Prace nad modernizacją linii kolejowej z Warszawy do Tłuszcza trwają. W Łochowie
spotkali się przedstawiciele samorządów, by poznać postępy prac.
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18 paź dzier ni ka od go dzi -
ny 16.00 trwać bę dzie fe sti wal Rock

Li ve 5. Jak się już rze kło – ze spo ły,
choć mo że nie wszyst kim zna ne, są

na praw dę do bre – ot, dla przy kła -
du Yoga Ter ror, ze spół pol ski, ale
mię dzy na ro do wy (za ło ży cie le po -
cho dzą z Wiet na mu), któ ry sce -
nicz ne przed szko le ma już daw no
za so bą; As spi ri ne, po któ rej gło wa
za bo li naj wy żej od nad mia ru emo -
cji al bo nie okrze sa ne 5 Li trów
Czer wie ni. A zresz tą, na wet je śli
nie zna ne, to war to po znać.

Tym bar dziej że na kon cert
wstęp jest wol ny. Bę dzie za to
pro wa dzo na zbiór ka na Fun da -
cję Ewy Błasz czyk „Ako go?”.

18 paź dzier ni ka, godz. 16.00,
Zie lon ka, OKiS, Łu ka siń skie -
go 1/3.

(red)

Rockowa Zielonka – będzie głośno!
� I to bardzo, bo sądząc z doboru zespołów, które zagrają w hali Ośrodka Kultury
i Sportu, szykuje się świetna impreza.

źródło: asspirine.pl

Koniec prac
modernizacyjnych ma
nastąpić
w listopadzie 2016 roku.



W ra mach pi lo ta żo we go pro gra -
mu fun da cja sfi nan so wa ła w 30
gmi nach w Pol sce bu do wę ście żek
re kre acyj nych. Jed na z nich po -
wsta nie w Zie lon ce. To wła śnie tu -
taj nad gli nian ka mi na stą pi uro czy -

ste – i ak tyw ne – otwar cie ście żki,
na któ rą skła da się dzie więć drew -
nia nych in sta la cji tre nin go wych
oraz ta bli ce in for ma cyj ne, któ re
po mo gą zre ali zo wać pro fe sjo nal ny
tre ning na wet oso bom po cząt ku ją -
cym. Co cie ka we, bę dzie to pierw -
sze ta kie miej sce otwar te w ra mach
ca łe go pro gra mu.

W so bo tę od go dzi ny 10.00 bę -
dzie oka zja do wspól ne go ak tyw -
ne go wy po czyn ku. Bę dą bez płat -

ne kon sul ta cje z die te ty kiem, za -
ba wy dla naj młod szych i spor to we
kon kur sy z na gro da mi. Co wię cej,
przez ca ły czas trwa nia im pre zy
funk cjo no wać bę dą bie żnie elek -
tro nicz ne. Ka żdy prze bie gnię ty
na nich ki lo metr bę dzie miał rów -
no war tość 10 zło tych a „wy bie ga -
na” kwo ta zo sta nie prze ka za na
na szczyt ny cel do re ali za cji na te -
re nie Zie lon ki.

(red)

Impreza na Gliniankach
� 11 października zostanie otwarta Trasa Zdrowia na gliniankach w Zielonce. Jej
fundatorem jest Fundacja PZU.
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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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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

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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·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
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenia drobne 
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

Tur niej od bę dzie się już po raz
siód my, roz pocz nie się o go dzi -
nie 16.00 w Gim na zjum nr 2
przy Ba to re go. W pro gra mie wal -
ki peł no kon tak to we, za rów no ko -

biet jak i mę żczyzn, z fi na łem
i wrę cze niem na gród oko ło 19.00.
Wię cej in for ma cji o tur nie ju
na stro nie www.ksw ky oku shin.pl.

(red)

Gala karate w Ząbkach
� 11 października Ząbki staną się mekką polskich karateków.
To właśnie tutaj odbędzie się gala Kyokushin Cup.

Mar ta N. wła śnie so bie ra dzi -
ła. 28-lat ka chcia ła sko rzy stać z ro -
we ru. Do daj my, że nie ze swo je go.
Tak dłu go za sta na wia ła się nad wy -
bo rem od po wied nie go dla sie bie
mo de lu, że aż za in try go wa ło to
ochro nę cen trum han dlo we go
w Mar kach. Ochro niarz człek nie -
uf ny, więc po wia do mił po li cję, że tu
i tu krę ci się oso ba, któ ra naj praw -
do po dob niej chce świ snąć ro wer.
Po li cjan ci przy je cha li aku rat w mo -
men cie, gdy pa ni Mar ta no ży ca mi
prze cię ła lin kę łą czą cą ro wer ze sto -
ja kiem i mia ła za miar od je chać.
Zdu mio ne by ły obie stro ny: zło -

dziej ka, że nie spo dzie wa nie wy ro sły
przed nią gra na to we mun du ry, zaś
ich po sia da cze – że ro we rzyst ka jest
w za awan so wa nej cią ży.

Obroń cy praw czło wie ka, ta kże
te go nie na ro dzo ne go, mo gą być
spo koj ni: 28-lat ka uro dzi na wol no -
ści. Do bro wol nie pod da ła się bo -
wiem ka rze ro ku wię zie nia w za wie -
sze niu na pięć. Je śli tyl ko nie wró ci
na dro gę zło dziej stwa, są szan se, że
dziec ko nie bę dzie od wie dza ło ma -
mu si za kra ta mi co naj mniej
do przed szko la.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Ciężarnej ciężko piechotą
� Czasy takie, że w autobusie mało kto ciężarnej
miejsca ustąpi, na podwózkę samochodem też
rzadko kiedy można liczyć, więc kobieta w stanie
błogosławionym musi sobie radzić…



Uni wer sy tet Dzie cię cy cie szy
się spo rym po wo dze niem. Co
na se zon je sien no -zi mo wy przy -
go to wa li or ga ni za to rzy?

Na po czą tek wy kład „Pod kra -
wa tem czy w gu mo fil cach, czy li
o pra cy le śni ka”. Wie lu oso bom
za wód le śni ka ko ja rzy się z ro -
man tycz nym spa ce rem po le sie.
Pod czas wy kła du dzie ci do wie dzą
się, czym w dzi siej szych cza sach
zaj mu je się le śnik i ja kie ma
do te go na rzę dzia. Mło dzi lu dzie
po zna ją spe cy fi kę pra cy w le sie
i dla la su oraz prze ko na ją się, czy
ma ją pre dys po zy cje do te go pięk -
ne go, ale rów nież wy ma ga ją ce go
za wo du.

Ty dzień póź niej, 18 paź dzier ni -
ka warsz ta ty „Ży cie la su” – dzie ci
do wie dzą się, jak po wsta je las, ile
trze ba cze kać, że by wy rósł i czym
on się ró żni od par ku. Omó wio ne
zo sta nie ży cie la su w po szcze gól -
nych po rach ro ku ze szcze gól nym

na ci skiem na je sień (ćwi cze nia
w paź dzier ni ku), czy li to jak ro śli -
ny i zwie rzę ta przy go to wu ją się,
że by prze trwać zi mę. Dzie ci na -
uczą się roz po zna wać pod sta wo -
we ga tun ki drzew. Za pre zen to wa -
ne zo sta ną sie dli ska le śne na po -
tka ne pod czas spa ce ru, a ta kże
po rów na my ich bio ró żno rod ność.

8 li sto pa da wy kład nie tyl ko dla
mło dych dam: „Mo da z cza sów

Zyg mun ta III Wa zy”. Pierw szy
król z dy na stii Wa zów, któ ry prze -
niósł sto li cę z Kra ko wa do War -
sza wy a dziś z wy so kiej ko lum ny
pa trzy na swo je uko cha ne mia sto,

sły nął ze swe go ele ganc kie go
i schlud ne go wy glą du. Or ga ni za -
to rzy za pra sza ją w pod róż
na dwór kró la Zyg mun ta III Wa -
zy, któ ry skrzył się od ko lo rów
i bo ga tych tka nin i gdzie hisz pań -
ska kry za wal czy ła z pol skim żu -
pa nem. Ty dzień póź niej, 15 li sto -
pa da, po wią za ne z te ma tem wy -
kła du warsz ta ty.

6 grud nia, w mi ko łaj ki, wy kład
o war szaw skich tra dy cjach świą -
tecz nych. W przed wo jen nej War -
sza wie zi my ocze ki wa no z du żą
nie cier pli wo ścią. W tym cza sie
od by wa ły się bo wiem spo tka nia
świą tecz ne i wspól ne ko lę do wa -
nie, otwie ra no lo do wi ska i to ry
sa necz ko we, or ga ni zo wa no ba le
i kon cer ty. Na wy kła dzie uczest ni -
cy do wie dzą się, jak daw niej war -
sza wia cy spę dza li okres mię dzy
grud niem a mar cem, m.in. ja kie
po tra wy przy go to wy wa li na wi gi -
lij ny stół, gdzie cho dzi li na ły żwy,

czym ozda bia li cho in kę, jak ob -
cho dzi li kar na wał. Ty dzień póź -
niej – warsz ta ty te ma tycz ne.

A po prze rwie świą tecz nej, 10
stycz nia, wy kład i warsz ta ty
„Eski mo si – sztu ka prze trwa nia”.

In for ma cje o za pi sach na za ję -
cia uni wer sy tec kie w Ośrod ku
Kul tu ry i Spor tu (tam też od by -
wa ją się wy kła dy i warsz ta ty – Łu -
ka siń skie go 1/3): 22 771–90–70.

(red)

Rusza trzeci semestr Dziecięcego Uniwersytetu
� A dokładniej – 11 października. To właśnie wtedy zostanie zainaugurowane półrocze pełne nauki, wiedzy i doświadczeń w Zielonce.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Kon ku ren cja nie by ła ma ła,
bo star to wa ło 108 za wod ni ków
z ca łe go wo je wódz twa. Or ga ni -
za to rzy zgru po wa li za wod ni ków
w pięć ka te go rii wie ko wych.
W jed nej z nich, dziew cząt
do lat 15, zwy cię ży ła Alek san dra
Dą brow ska, któ ra po ko na ła

m.in. by łą ka dro wicz kę wo je -
wódz twa We ro ni kę Tka czyk.
Z ko lei wśród chłop ców do 18
ro ku ży cia trze cie miej sce za jął
Fa rzam Rok ni.

Gra tu lu je my me da li i ży czy my
dal szych suk ce sów!

(red)

Złoto i brąz dla szachistów z Zielonki
� Juniorzy z UKS TSz Zieloni Zielonka start na
Mistrzostwach Mazowsza Juniorów mogą zaliczyć do
udanych. Dwoje z nich wywalczyło na turnieju medale.

Informacje
o zapisach na zajęcia
uniwersyteckie w Ośrodku
Kultury i Sportu:
22 771–90–70.



Tym ra zem mo gą się ni mi po -
chwa lić po li cjan ci po wia to wi, acz
rzecz do ty czy Ma rek. Mun du ro wi
z Wo ło mi na tra fi li na trop skra -
dzio ne go w Mar kach peu ge ota.
Sa mo chód od na lazł się bły ska -
wicz nie, ale to był do pie ro po czą -
tek – wszyst ko wska zy wa ło na to,
że do staw czak miał tra fić
do „dziu pli” w gmi nie Po święt ne,
któ rą za wia dy wał miesz ka niec
Ma rek. I rze czy wi ście: gdy funk -
cjo na riu sze we szli na po se sję

51-let nie go Ja ro sła wa K., w je go
sto do le zna leź li bia łą to yo tę – jak
się oka za ło, skra dzio ną w Bia łej
Pod la skiej. Mę żczy zna przy znał
się do pa ser ki, a nie dłu go póź niej
w rę ce kry mi nal nych wpadł Ra do -
sław Sz., 25-la tek po dej rze wa ny
o kra dzież obu sa mo cho dów.

Za kra dzież gro zi do 10 lat wię -
zie nia, za pa ser stwo o po ło wę
mniej.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Samochody rozbierał w stodole
� Niezbadane są ścieżki kradzionych samochodów.
A policjanci badają je wszystkie. I czasem nawet
z sukcesami!

Do wy pad ku do szło 22 wrze -
śnia ra no. Ko bie tę, któ ra pro wa -
dzi ła po jazd, z roz bi te go au ta wy -
cią ga li stra ża cy. Wy pa dek zda rzył
się mię dzy Ła bi szyń ską a Ma ry -
wil ską w stro nę cen trum, przez
kil ka go dzin dwa z trzech pa sów
ru chu by ły za blo ko wa ne.

Po li cja po szu ku je świad ków, któ -
rzy mo gą rzu cić nie co świa tła na zde -
rze nie opla z be to nem. Czy wi na by -
ła po stro nie kie row cy? A mo że ma -
newr był wy mu szo ny in ny mi czyn ni -
ka mi? Ka żdy, kto wi dział zde rze nie,
pro szo ny jest o kon takt z po li cjan ta -
mi Wy dzia łu Do cho dze nio wo -Śled -

cze go Ko men dy Re jo no wej Po li cji
War sza wa VI pod nu me ra mi te le fo -
nów: 22 603–83–16, 22 603–82–68,
22 603–75–555. In for ma cje mo żna
też prze ka zy wać na ad res: krp6war -
sza wa@po li cja.waw.pl.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Widziałeś wypadek na Toruńskiej?
� Przed tygodniem w tunelach Trasy Toruńskiej doszło do wypadku. Kobieta
w ósmym miesiącu ciąży uderzyła w betonowe bariery ustawione w półtunelach. Jak
to się stało? Policja poszukuje świadków zdarzenia.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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


