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Po co po wsta ła stra te gia – już
wie my: by za gwa ran to wać rów no -
mier ny roz wój Zą bek przez naj bli -
ższe la ta. Jed nak przed sta wi cie le
fir my przy go to wu ją cej stra te gię,
Con tact Con sul ting, przy bli ży li
pro ces jej two rze nia. A po wsta ła
po ze bra niu an kiet, ja kie wy peł -
nia li miesz kań cy Zą bek, za wie ra -
ją cych 25 py tań od no szą cych się
do ja ko ści ży cia w mie ście i po -
trzeb, któ rych lu dzie pra gną. Co
cie ka we, by unik nąć prze kła mań
bądź ce lo we go „na bi ja nia” gło -
sów, an kie ty by ły przyj mo wa ne je -
dy nie w for mie dru ko wa nej – nie
mo żna by ło wy peł nić ich przez in -
ter net. W su mie ze bra no 360 kwe -

stio na riu szy, z któ rych wy ło nił się
ob raz te go, jak wy glą da ją i jak po -
win ny wy glą dać Ząb ki.

Ja kość ży cia
Z ana liz wy ni ka, że do brze być

miesz kań cem Zą bek: 91% an kie -
to wa nych przy zna ło, że jest z fak -
tu miesz ka nia tu taj za do wo lo na.
Je dy nie 2% przy zna ło, że są z te -
go fak tu bar dzo nie usa tys fak cjo -
no wa ni. Bio rąc pod uwa gę ostat -
nią per spek ty wę fi nan so wą UE
(trwa ją cą od 2007 ro ku), z któ rej
mia sto czer pa ło naj wię cej fun du -
szy ze wnętrz nych, ośmiu z dzie -
się ciu py ta nych przy zna ło, że
w mie ście wi dać du że zmia ny:

naj czę ściej wy mie nia no bu do wę
pły wal ni i tu ne lu pod to ra mi ko le -
jo wy mi (to aku rat te go rocz ne
osią gnię cia, ba da nie prze pro wa -
dza no na po cząt ku paź dzier ni ka),
po pra wę sta nu dróg i chod ni ków,
bu do wę Przed szko la nr 3 oraz
uru cho mie nie dar mo wych li nii
au to bu so wych. Naj mniej po do ba -
ło się za mknię cie prze jaz du ko le -
jo we go na Ba to re go (po uru cho -
mie niu tu ne lu), ar chi tek to nicz ny
cha os (ob ja wia ją cy się bu do wą
ko lej nych gro dzo nych osie dli
miesz ka nio wych), prze lud nie nie

i zwią za ne z nim kor ki, wresz cie
brak pu blicz ne go żłob ka.

Z czym jest naj le piej?
Py ta no ta kże, któ re stre fy ży cia

pu blicz ne go są naj le piej roz wi nię -
te w mie ście. Tu przo du je sport

Fantastyczne Ząbki?
� Niedawno pisaliśmy o powstającej strategii rozwoju Ząbek. 20 października
w urzędzie miasta miało miejsce spotkanie z mieszkańcami, podczas którego była
okazja, by podyskutować z burmistrzem o tym dokumencie.

dokończenie na stronie 2

Jeszcze
w tym roku zostanie
uruchomiona miejska
kasa pożyczkowa,
w której na atrakcyjnych
warunkach będzie
można uzyskać kredyt
do 100 tysięcy złotych
na działalność biznesową
– to jeden z pierwszych
takich programów
w całym kraju.

Basen już jest. Teraz pora na halę sportową. Z lodowiskiem
wewnętrznym!

źródło: m
cszabki.pl



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

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

i re kre acja – nic dziw ne go, w koń -
cu Do lcan Ząb ki jest naj wy żej
pla so wa nym ze spo łem spor to wym
w oko li cy. Na dru gim miej scu wy -
mie nia no trans port pu blicz ny
(po mi mo wy co fa nia się Zą bek ze
stre fy Wspól ne go Bi le tu ZTM
na li nii wo ło miń skiej). Da lej
wska zy wa no na roz wój szkół
i przed szko li, in fra struk tu rę tech -
nicz ną i go spo dar kę ko mu nal ną.
Ni sko za to zna la zły się kul tu ra,
lo kal na przed się bior czość, ochro -
na zdro wia i bez pie czeń stwo pu -
blicz ne.

Ja kie ma ją być Ząb ki
za 10 lat?

Kon ku ren cyj ne pod wzglę dem
ryn ku pra cy, zdro we i atrak cyj ne
dla miesz kań ców oraz efek tyw ne
in we sty cyj nie. Jak to osią gnąć?
Bur mistrz Ro bert Per kow ski,
obec ny na spo tka niu, od po wia -
dał: – Chce my utwo rzyć in ku ba -
tor przed się bior czo ści, gdzie wła -
ści cie le nie wiel kich firm bę dą
mo gli wy na jąć prze strzeń biu ro wą
i sa lę kon fe ren cyj ną, uzy skać po -
moc praw ną czy księ go wą. Jesz -
cze w tym ro ku zo sta nie uru cho -
mio na miej ska ka sa po życz ko wa,
w któ rej na atrak cyj nych wa run -
kach bę dzie mo żna uzy skać kre -
dyt do 100 ty się cy zło tych na dzia -
łal ność biz ne so wą – to je den
z pierw szych ta kich pro gra mów
w ca łym kra ju. Sta ra my się też
ścią gać do Zą bek fir my le asin go -

we – re je stro wa ne tu po jaz dy je -
żdżą w ca łej Pol sce, a do miej skiej
ka sy wpły wa ją pie nią dze z po dat -
ków dro go wych. Chce my, by Ząb -
ki by ły mia stem wy god nym
– a wy god ne mia sto po ma ga
przed się bior com.

Stra te gia za kła da też dal szy
roz wój spor tu. – W pla nach jest
bu do wa ha li spor to wej z przy le -
gły mi bo iska mi i kor ta mi te ni so -
wy mi, bo jak się oka zu je, wła śnie
te go ocze ku ją miesz kań cy – mó -
wił Ro bert Per kow ski. – Do te go
trze ba za dbać o mo der ni za cję bo -
iska pił kar skie go, by speł nia ło
przy szłe wy mo gi li cen cyj ne
dla I li gi. Po za tym są pla ny, by
pod peł no wy mia ro wy mi bo iska mi
przy Do lcan Are nie po wsta ły par -
kin gi. Nie tyl ko bo wiem pod czas
me czów trud no zna leźć miej sce
do za par ko wa nia sa mo cho du, na -

wet co dzien na dzia łal ność ośrod -
ka spor tu po tra fi być pod tym
wzglę dem ucią żli wa. Ma my też
am bi cję, by pro jek to wa na ha la
umo żli wia ła roz ło że nie w niej
peł no wy mia ro we go lo do wi ska
– oka zu je się bo wiem, że jest
ogrom ne za po trze bo wa nie
na miej sce, w któ rym mo gą tre no -
wać ho ke iści z War sza wy
– na Tor wa rze nie jest ni czym
dziw nym, że tre nin gi są roz pi sa ne
na go dzi ny noc ne, więc dla cze go
te go nie wy ko rzy stać i tym sa mym
zdo być do dat ko we fun du sze dla
mia sta?

A co z ko mu ni ka cją, z któ rej
miesz kań cy są szcze gól nie za do -
wo le ni? – Po uru cho mie niu II li -
nii me tra po wsta nie bez po śred nie
po łą cze nie Zą bek z pla cem Wi -
leń skim, na ta kich za sa dach, jak
dzia ła ją obec nie li nie Z1 i Z2

– za po wia da Per kow ski. – Wra ca
też te mat tram wa ju do Zą bek
– 16 paź dzier ni ka Ra da War sza wy
prze gło so wa ła wpi sa nie go
do swo jej stra te gii roz wo jo wej,
wiem też, że trwa pro jek to wa nie
tu ne lu pod li nią ko le jo wą, któ rym
zo sta ną po pro wa dzo ne to ry tram -
wa jo we.

Wresz cie spra wy in fra struk tu -
ral ne. Prócz za po wie dzi ko lej -

nych re mon tów dróg bur mistrz
wspo mniał o bu do wie bądź mo -
der ni za cji ko lej nych szkół
i przed szko li (ta kże szko ły po -
nad gim na zjal nej) oraz do mu kul -
tu ry, któ ry po wy pro wadz ce z Or -
lej ma te raz lo kum w try bu nie
spor to wej. Jest ta kże pro po zy cja
ada pta cji bu dyn ków so cjal nych
do ce lów miej skich, by do ce lo wo
po wsta ło tam no wo cze sne i es te -
tycz ne cen trum z ka fej ka mi
i miej sca mi na spa cer.

Oczy wi ście, mo żna uznać, że to
przed wy bor cza pro pa gan da. Ty le
tyl ko, że ta ki do ku ment mu siał
po wstać bez wzglę du na to, kto
rzą dzi bądź bę dzie rzą dził przez
naj bli ższe la ta. Kto kol wiek by to
nie był – je śli za mie rze nia za war -
te w Stra te gii Ząb ki 2023+ nie
bę dą re ali zo wa ne, miesz kań cy bę -
dą za wie dze ni.

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Fantastyczne Ząbki?

Po uruchomieniu
II linii metra powstanie
bezpośrednie połączenie
Ząbek z placem
Wileńskim, na takich
zasadach, jak działają
obecnie linie Z1 i Z2
– zapowiada Perkowski.Sportowa trybuna mieści też miejski ośrodek kultury

źródło: m
cszabki.pl
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Obaj w mie ście są bar dzo do brze
zna ni: Per kow ski swo ją funk cję peł -
ni już dru gą ka den cję, Ka la ta zaś
od 2006 ro ku za sia da w ra dzie mia -
sta. Ten pierw szy star tu je pod ha -
słem „Wy ni ki, a nie obiet ni ce”
– dru gi zaś „Słu chać miesz kań ców”.

Bur mistrz Per kow ski za chwa la
swo je do tych cza so we rzą dy na swo -
jej stro nie in ter ne to wej i za po wia da
ko lej ne zmia ny: bu do wę 40 no wych
ulic, re mon ty już ist nie ją cych, roz -
wój bez płat nej ko mu ni ka cji miej -
skiej czy uatrak cyj nie nie te re nów
zie lo nych. I jed na z naj gło śniej za -
po wia da nych in we sty cji: sta cja
uzdat nia nia wo dy, któ ra ma spo wo -
do wać ni ższe opła ty za wo dę i ście ki.

Jed nak ni gdy nie jest tak do brze,
by nie mo gło być le piej. Dla te go
wła śnie rad ny Ka la ta pro po nu je, by
zli kwi do wać straż miej ską w Ząb -
kach, co da mia stu do dat ko we fun -
du sze i wca le nie ozna cza zmniej -
sze nia bez pie czeń stwa. W tym ro ku
prze pro wa dzo no na wet re fe ren -
dum w tej spra wie, jed nak ze
wzglę du na ni kłą fre kwen cję (nie -

speł na 13% upraw nio nych do gło -
so wa nia, przy wy ma ga nym mi ni -
mum 30%) by ło ono nie wa żne,
choć więk szość gło su ją cych uzna ła
za sad ność li kwi da cji tej for ma cji.
Co jesz cze? Kan dy dat na bur mi -
strza za pew nia, że po pra wi współ -
pra cę z War sza wą: – Bli skość sto li -
cy zmu sza nas do te go, by na si
miesz kań cy pra co wa li w War sza -
wie, na sze dzie ci uczy ły się i stu dio -
wa ły w War sza wie. Jeź dzi my tam
na za ku py, do kin i te atrów. Bez
po mo cy ze stro ny War sza wy na sze
Ząb ki nie bę dą się roz wi jać. Wiem,
że War sza wa nam po mo że (ko mu -
ni ka cja, bez pie czeń stwo, trans -
port). Mu si my tyl ko o to po pro sić,
a ja wiem, jak to zro bić – twier dzi.

Są też punk ty wspól ne pro gra mu
obu kan dy da tów. Obaj na przy kład
chcą bu do wy no we go przed szko la
i szko ły pod sta wo wej – kwe stii tło -
ku w tych pla ców kach po świę ca li -
śmy na na szych ła mach wie le miej -
sca, ostat nio pod ko niec wrze śnia.

Ko go wy bie rze my?
(wt)

W Ząbkach…
…Perkowski kontra Kalata
� To można powiedzieć już niemal na pewno – drugiej
tury w wyborach na burmistrza Ząbek nie będzie.
Kandydatów na to stanowisko bowiem jest dwóch:
obecny burmistrz Robert Perkowski oraz Tomasz Kalata,
startujący z listy Platformy Obywatelskiej.

Robert Perkowski Tomasz Kalata

źródło: Facebook

Z ko mi te tu Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej star tu -
je obec ny bur mistrz, Ja nusz We -
rczyń ski. Na sta no wi sku bur mi -
strza jest nie prze rwa nie od 1996
ro ku, choć czte ry la ta te mu o włos
– do kład nie o 180 gło sów – wy -
grał w dru giej tu rze z Jac kiem
Ory chem. Ten zaś bę dzie re pre -
zen to wał Ma rec kie Sto wa rzy sze -
nie Go spo dar cze. Gwo li przy po -
mnie nia: czte ry la ta te mu do urn
po szła jed na trze cia upraw nio -
nych do gło so wa nia, a w pierw szej
tu rze kan dy da tów by ło pię ciu:
oprócz dwóch już wy mie nio nych
by li to ta kże Ra do sław Dec (Pra -
wo i Spra wie dli wość), Pa weł Po -
ręb ski (Plat for ma Oby wa tel ska)
oraz Pa weł Szy mań ski (KWW
Na sze Mar ki). Żad ne go z nich
nie znaj dzie my te raz na li ście
chęt nych do spra wo wa nia funk cji
bur mi strza. PO sta wia bo wiem
na Ar ka diu sza We re li cha a PiS
– Syl wię Ma tu siak, do tych cza so -
wą wi ce bur mistrz.

Po zo sta łe ko mi te ty wy bor cze,
ja kie za re je stro wa ły swo ich kan -
dy da tów w Mar kach, to Mar -
ki-Pu stel nik -Stru ga, z któ re go
star to wać bę dzie Zbi gniew Pa cio -
rek oraz Ma rec ka Al ter na ty wa
– Twój Głos! z Mar ci nem Pio -
trow skim ubie ga ją cym się o sze fo -
wa nie mia stem.

Wszy scy kan dy da ci de kla ru ją,
że Mar ki pod ich rzą da mi bę dą
roz kwi tać. Wspól nym punk tem
wszyst kich pro gra mów jest roz bu -

do wa sie ci dróg – wszy scy zda ją
so bie spra wę z te go, że spo ra
część miej skich jezd ni wy ma ga
na praw, szcze gól nie po pra cach
ka na li za cyj nych. Do te go do cho -
dzi wspól na tro ska o oświa tę,
sport i kul tu rę (za po wia da się bu -
do wa kom plek su gim na zjum
i tech ni kum, po łą czo ne go z ha lą
wi do wi sko wą, ba se nem i bo iska -
mi spor to wy mi) oraz miej sce dla
miesz kań ców, czy li po stu lo wa ny
w bu dże cie oby wa tel skim ry nek
miej ski. Roz bie żno ści po ja wia ją
się np. w kwe stii ko mu ni ka cji
– nie któ rzy kan dy da ci wi dzą mo -
żli wość wpro wa dze nia dar mo wej
dla miesz kań ców i kon ku ren cyj -
nej dla sto łecz ne go ZTM (to
na przy kład po stu lat Mar ci na Pio -
trow skie go); in ni wo lą jed nak
roz wój ist nie ją cej sie ci (Ja cek
Orych twier dzi wprost, że dar mo -
wej ko mu ni ka cji nie ma, bo za -
wsze jest współ fi nan so wa na z pie -
nię dzy za bi le ty al bo po dat ków
miesz kań ców). Syl wia Ma tu siak
z ko lei de kla ru je, że to miesz kań -
cy bę dą mie li za wsze głos de cy zyj -
ny w spra wach do ty czą cych ich
bez po śred nio i w sa mo rzą dzie nie
bę dzie miej sca na po li ty kę par tyj -
ną (kan dy du je z ko mi te tu Pra wa
i Spra wie dli wo ści). Ar ka diusz
We re lich chce in we sto wać w dzie -
ci, wspie ra jąc ba zę oświa to wą
w mie ście.

Z ko lei do ra dy mia sta bę dzie -
my wy bie rać spo śród 119 kan dy -
da tów – wła śnie ty le osób za re je -

stro wa ła ko mi sja wy bor cza. Kan -
dy du ją z sied miu ko mi te tów wy -
bor czych: Pra wa i Spra wie dli wo -
ści, Plat for my Oby wa tel skiej, Ma -
zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą -
do wej, Ma rec kiej Wspól no ty Go -
spo dar czej, Mar ki -Pu stel nik -Stru -
ga, Ma rec ka Al ter na ty wa – Twój
Głos! oraz Lep sze Mar ki 2018.

War to też pa mię tać o pod no -
sze niu sta ty styk: fre kwen cja
na po zio mie 40% – a ta ka by ła
przed czte re ma la ty – nie na pa wa
opty mi zmem…

Nasz ko men tarz:
Jed no nie ule ga wąt pli wo ści:

bez wzglę du na to, czy na sta no -
wi sku zo sta nie obec ny bur mistrz
czy za stą pi go ktoś in ny, Mar ki
po trze bu ją bar dziej dy na micz -
nych zmian. Bo te mu, że mia sto
się zmie nia, nie mo gą za prze czyć
na wet naj więk si kry ty cy obec nej
wła dzy. Nie ozna cza to, że w Mar -
kach dzie je się do brze – kom plet -
nie za nie dba na bu do wa no wych
przed szko li, do ma ga ją ce się na -
kła dów fi nan so wych szko ły, brak
miej sca na ja kie kol wiek im pre zy
pu blicz ne po za se zo nem let nim,
za pusz czo ne po zo sta ło ści po fa -
bry ce Brig g sów, urą ga ją ce stan -
dar dom bu dyn ki ko mu nal ne…
Mnie, ja ko miesz kań co wi Ma rek,
jest w za sa dzie obo jęt ne, kto się
za to we źmie. Li czy się je dy nie
efekt.

Wik tor To moń

Kto kandyduje na burmistrza Marek?
� 17 października minął termin zgłaszania kandydatów do rządzenia miastem przez
najbliższe cztery lata. Kto chce zasiąść w fotelu burmistrza Marek?

Tomasz Kalata chce likwidacji straży miejskiej w Ząbkach
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Sie dem na ście ko mi te tów to lo -
kal ny re kord: w Mar kach za re je -
stro wa no ich sie dem, w Ząb kach
– czte ry. Spo ra część z nich to ko -
mi te ty jed ne go kan dy da ta – do -
kład niej, jest ich dzie więć: Li ga
Pol skich Ro dzin, Na sza Zie lon ka,
Przy ja zna Gmi na, Dia log Spo łecz -
ny, Zie lon ka Okręg 11, Bez piecz -
na Zie lon ka 4 x TAK oraz KWW
Ry szar da Far bi sza, Ta de usza
Szklar skie go i Wła dy sła wa Smo -
szyń skie go. Naj wię cej kan dy da tów
wy sta wi ły ko mi te ty PiS, Ma zo -
wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
i Miesz kań cy – po pięt na stu. No -
wa Zie lon ka, Wspól no ta Zie lon -
kow ska oraz Je den Po wiat Cen -
trum Sa mo rzą do we za re je stro wa -
ły po czter na stu sta ra ją cych się
o man dat rad ne go, trzy na stu
– KWW Dla Zie lon ki, zaś Plat for -
ma Oby wa tel ska – dzie się ciu. Ra -
zem w pięt na stu okrę gach wy bor -
czych star tu je 119 kan dy da tów.

Kto zo sta nie bur mi strzem?
Zie lon ka ma też spo ry wy bór

wśród kan dy du ją cych do rzą dze -
nia mia stem do 2018 ro ku. Sie -
dem ko mi te tów wy sta wi ło swo ich
kan dy da tów – naj młod szy ma 26
lat (w myśl usta wy o sa mo rzą dzie
kan dy dat na wój ta, bur mi strza
lub pre zy den ta mia sta w dniu wy -
bo rów mu si mieć ukoń czo ny 25

rok ży cia), naj star sza zaś 61.
W ko lej no ści al fa be tycz nej za re -
je stro wa ni kan dy da ci to: Do ro ta
Bie nias, wy sta wio na przez KWW
Dla Zie lon ki; Grze gorz Du dzik,
ubie ga ją cy się o re elek cję z ra -
mie nia Ma zo wiec kiej Wspól no ty
Sa mo rzą do wej; Bo żen na Grusz -
czyń ska (No wa Zie lon ka); Ka mil
Iwan dow ski (KWW Miesz kań cy);
Pa weł Szy mań ski (Wspól no ta
Zie lon kow ska); Mi chał Wu jek
(Pra wo i Spra wie dli wość) oraz
Piotr Wy szyń ski, star tu ją cy z li sty
ko mi te tu Je den Po wiat Cen trum
Sa mo rzą do we.

Co ofe ru ją kan dy da ci? Zna leź li -
śmy ma te ria ły tyl ko nie któ rych
z nich. I tak Mi chał Wu jek twier dzi,
że Zie lon ka za trzy ma ła się w roz -
wo ju i bra ku je jej spój nej wi zji.
Chce się sku pić na pi sa niu pro jek -
tów o do fi nan so wa nie ze wnętrz ne
na miej skie in we sty cje i po wstrzy -
mać za dłu ża nie się mia sta.

Pa weł Szy mań ski sta wia na bez -
pie czeń stwo (gło śno by ło o pla -
nach li kwi da cji po li cyj ne go ko mi -
sa ria tu), bu do wę obiek tów spor -
to wych do stęp nych dla wszyst kich
i dal szy roz wój oko lic gli nia nek
oraz po pra wę in fra struk tu ry oko -
lic Ossow skiej, tu dzież bu do wę
tu ne lu pod to ra mi na Ko le jo wej.

Kan dy dat ka KWW Dla Zie lon -
ki, Do ro ta Bie nias, chce do po sa -

żyć ośro dek zdro wia, wspie rać
Ochot ni czą Straż Po żar ną, zbu do -
wać przed szko le przy Sta szi ca, wy -
bu do wać ha lę spor to wą przy SP
nr 1 oraz bo isko przy SP nr 2.

W Zie lon ce upraw nio nych
do gło so wa na jest po nad 13,5 tys.
osób – o dwa ty sią ce wię cej niż
w po przed nich wy bo rach. Wte dy
fre kwen cja prze kro czy ła 52%. Jak
bę dzie w li sto pa dzie?

(wt)

Siedmioro kandydatów na burmistrza Zielonki
� Do 16 listopada o głosy mieszkańców będzie zabiegało 119 kandydatów
na radnych oraz siedmioro chętnych do objęcia funkcji burmistrza.

Przy po mnij my: jak co ro ku
mia sto or ga ni zu je je sien ną zbiór -
kę li ści z pry wat nych po se sji. Od 1
paź dzier ni ka mo żna z urzę du
mia sta za bie rać wor ki, do któ rych
pa ko wa ne bę dą je sien ne śmie ci
z traw ni ków – oprócz li ści mo żna
tam ta kże wrzu cać drob ne ga łę -
zie. W tym ro ku bę dą one od bie -
ra ne w dwóch ter mi nach – w paź -
dzier ni ku i li sto pa dzie.

Pierw szy re jon, obej mu ją cy te -
ren od to rów ko le jo wych na pół -

noc, bę dzie ob słu gi wa ny 27 paź -
dzier ni ka i 24 li sto pa da. Dru gi
– mię dzy to ra mi a Wy szyń skie go
i Po nia tow skie go – 29 paź dzier ni -
ka i 26 li sto pa da, zaś trze ci
– na po łu dnie od wy żej wy mie nio -
nych ulic – 31 paź dzier ni ka
oraz 28 li sto pa da.

Szcze gó ło wych in for ma cji mo -
żna za się gnąć w urzę dzie mia sta
pod nu me rem te le fo -
nu 22 761–39–27.

(red)

Kiedy odbiorą liście?
� Urząd Zielonki podał terminy, w jakich będzie odbierać
od mieszkańców opadłe liście i drobne odpady zielone.
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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!

Kandydujesz na
radnego?

Przedstaw swój program!

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



SP nr 1 to szko ła z od dzia ła mi
przed szkol ny mi. Pod czas pierw -
szej edy cji bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go w mie ście ze bra ła gło sy
za re mon tem szat ni w pod zie -
miach oraz mo der ni za cji pla cu
za baw. Jesz cze do nie daw na
na ty łach bu dyn ku oprócz ogro -

dzo ne go miej sca z huś taw ka mi
sta ła ma ła ścian ka wspi nacz ko wa
z dra bin ka mi i ciuch cia, w któ rej
ba wi ły się dzie ci. W paź dzier ni ku
te go ro ku jed nak sta re sprzę ty
zde mon to wa no, a na ich miej scu
suk ce syw nie przy by wa ją no we
– są już zje żdżal nie oraz tre nin go -
wy ro we rek, a obok pił kar ska
bram ka wraz z ko szem.

I za czę ły się kon tro wer sje.

To plac za baw dla ma lu chów!
– To są sprzę ty, któ re mo gły by

sta nąć przy przed szko lu, a nie
szko le pod sta wo wej – mó wią ro -
dzi ce uczniów. – Wiel ko ścią są

do sto so wa ne do czte ro lat ków,
dzie ci z po cząt ko wych klas ma ło
z nich sko rzy sta ją.

Za prze targ od po wie dzial ny
jest urząd mia sta. Roz strzy gnię to
go w sierp niu, wy gra ła go fir ma
Gar den De si gners z Lu bli na, któ -
ra wy ce ni ła pra ce na bli sko 168
ty się cy zło tych. Oprócz wy mie nio -
nych urzą dzeń, usta wi ła też
przy szko le stół do ping -pon ga
oraz sto ja ki ro we ro we, do któ rych
ro dzi ce nie ma ją żad nych za strze -
żeń.

Kto za de cy do wał, że na przy -
szkol nym pla cu sta ną urzą dze nia
dla ma lu chów? Py ta li śmy o to
w urzę dzie mia sta. Usta le nia, kto
pod jął ta ką a nie in ną de cy zję,
trwa ły ty dzień i do pie ro po po na -
gle niach wy dział pro mo cji mia sta
zna lazł od po wiedź. – Przed przy -
stą pie niem do re ali za cji dy rek tor
szko ły prze pro wa dził kon sul ta cje
wy bra ne go za da nia z ra dą pe da -

go gicz ną oraz z ra dą ro dzi ców.
W ten spo sób usta lo no, że prio ry -
te tem jest wy ko na nie mi ni bo iska
dla dzie ci z klas I -III z bez piecz ną
na wierzch nią, wy po sa że niem
(kosz do ko szy ków ki, bram ki)
oraz wy so kim ogro dze niem, któ re
mo że być wy ko rzy sty wa ne na lek -
cjach wy cho wa nia fi zycz ne go. Po -
zo sta łe ele men ty wnio sko wa ne go
wy po sa że nia po win ny być wy ko -
ny wa ne w mia rę mo żli wo ści fi -
nan so wych tj. do wy czer pa nia
kwo ty 95 tys. zł. Wy so ki koszt
„bez piecz nej na wierzch ni” spo -
wo do wał ogra ni czo ny wy bór po -
zo sta łych za ba wek. W ra mach za -
da nia za ku pio ne i za mon to wa ne
zo sta ły: urzą dze nie fit ness tzw.
ro we rek oraz stół do ping -pon ga
i sto jak na ro we ry. Po wy ższe wy -
czer pa ło sza co wa ną przez au to ra
po my słu kwo tę pro jek tu tj. 95 tys.
zł – wy ja śnia Mał go rza ta Czer -
wiń ska z urzę du mia sta. – Za -

mon to wa ne urzą dze nie wie lo -
funk cyj ne jest do sto so wa ne dla
dzie ci do 8 ro ku ży cia. Mon taż
wy ższych urzą dzeń wy ma gał by
wy ko na nia od po wied niej na -
wierzch ni bez piecz nej. Jed no cze -
śnie za zna czam, że te ren szko ły
po zwa la na roz bu do wę pla cu za -
baw.

By le zdą żyć przez wy bo ra mi…
Bez wzglę du na tłu ma cze nia,

fak ty po zo sta ją fak ta mi – ktoś
kom plet nie nie po my ślał o tym,
jak urzą dze nie, choć by z ate sta mi,
bę dzie się spraw dzać wo bec za -
baw uczniów star szych niż ma łe
przed szko la ki. A tych prze cież
nie bra ku je – w koń cu to szko ła
a nie przed szko le i na wet ośmio -
lat ki wzro stem bę dą od roz mia -
rów za ba wek od sta wać. Cóż, im
po zo sta je za ba wa na wy gro dzo -
nym pla cy ku. Al bo usta wie nie się
w ko lej kę do tre nin go we go ro -

wer ka. Zaś ro dzi ce mó wią
wprost: – To jest mo der ni za cja
zro bio na „na od wal się”, bez po -
my słu i z lek ce wa że niem dzie ci,
że by by ło się czym po chwa lić
przed wy bo ra mi. Bo na dzie ciach
w Mar kach od daw na ni ko mu
z urzę du nie za le ży.

Nasz ko men tarz:
Nie je stem ro do wi tym mar cza -

ni nem, miesz kam tu od sied miu
lat. W mo im ro dzin nym mie ście,
Mysz ko wie, w ubie głym ro ku po -
sta wio no park li no wy z drew nia -
ny mi urzą dze nia mi, ko lej ką ty rol -
ską i wie żą wspi nacz ko wą. Mo gą
z nie go ko rzy stać ma lu chy, star si
i co lżej si do ro śli. Ma wszyst kie
nie zbęd ne ate sty. Kosz to wał… 60
ty się cy zło tych.

Wie cie Pań stwo, gdzie tkwi ró -
żni ca? Zo stał po sta wio ny za pie -
nią dze pry wat ne, nie pu blicz ne.

Wik tor To moń

Bezużytyczny plac zabaw przy „jedynce”
� Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach w ramach budżetu obywatelskiego doczekała się wymiany placu zabaw. Stare, drewniane sprzęty
zastąpiły nowe – kolorowe i bardziej przyjazne dziecku. Pytanie tylko: jakiemu?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Rodzice
mówią wprost: – To jest
modernizacja zrobiona
„na odwal się”, bez
pomysłu
i z lekceważeniem dzieci,
żeby było się czym
pochwalić
przed wyborami.
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1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

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

ZDROWIE I URODA

PPRROOTTEEZZYY  eellaassttyycczznnee..  DDoojjaazzdd  ddoo  kklliieennttaa..
666666--771144--557744

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

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, orzełki, szable, bagnety, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063

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
WWW.ECHODROBNE.PL

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz na w Zie lon ce za pra sza
ma my z ma ły mi dzieć mi (mak sy -
mal nie rocz ny mi) na warsz ta ty

„Być Ma mą”. Za pla no wa no 10
spo tkań. Za in te re so wa ne ma my
pro szo ne są o uma wia nie się
na kon sul ta cje do pro wa dzą cych

psy cho lo gów tel. 22 760–24–97.
Za ję cia są bez płat ne!

Co zy ska ją mło de ma my dzię ki
udzia ło wi w warsz ta tach? Pew -
ność sie bie, po czu cie wła snej war -
to ści, umie jęt ność roz po zna wa nia
emo cji wła snych i dziec ka oraz sy -
tu acji, w któ rych się po ja wia ją,
roz wi nię cie umie jęt no ści wy cho -
waw czych, no i chy ba naj wa żniej -
sze – po zna nie in nych ma tek, któ -
re ma ją do kład nie te sa me pro -
ble my.

Ka żde spo tka nie po trwa oko -
ło 2–2,5 godz., od by wać się bę dą
w Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz nej w Zie lon ce przy ul. In -
ży nier skiej 1. Warsz ta ty roz pocz -
ną się po zgro ma dze niu gru py
– mi ni mum to sześć mam (plus
dzie ci).

Za pra sza my!
(red)

Można się nauczyć, jak być mamą!
� Wszyscy oczekują, że kobieta po porodzie będzie matką doskonałą, a macierzyńskie
odruchy są wszczepione w genotyp. Jednak każda mama wie, że to fałszywe przekonanie.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby się nauczyć, jak dobrą mamą zostać…
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„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 22 października do 5 listopada.



Kon kurs zo stał ogło szo ny w lip -
cu, po tym, gdy w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go mia sta po ja wił
się po mysł na pro jekt za go spo da -
ro wa nia pla cu obok ko men dy po li -
cji. Mar ki nie ma ją swo je go ryn ku
czy cen tral ne go pla cu sen su stric -
to, a wła śnie ta kie go miej sca chcą
miesz kań cy. Wła dze mia sta po sta -
wi ły pro jek tan tom – kon kurs był
skie ro wa ny do stu den tów i ab sol -
wen tów szkół ar ty stycz nych – kon -
kret ne wy znacz ni ki przy pro jek to -
wa niu miej skie go ryn ku: te ren mu -

si być po łą czo ny z uli cą Pił sud skie -
go, bez po śred nio przy pla cu mu -
szą się zna leźć co naj mniej trzy lo -
ka le ga stro no micz ne, es tra da z za -
ple czem nie zbęd nym do jej funk -
cjo no wa nia i pu blicz ne to a le ty.
Po nad to mo żna by ło w pro jek cie
umie ścić we dług uzna nia punk ty
usłu go we, ho tel lub ho stel, ga le rie
ar ty stycz ne czy obiek ty zwią za ne
z kul tu rą, jed nak nie mo gły to być
urzę dy, miej sca kul tu, pla ców ki
oświa to we czy ban ko we. Głów ną
na gro dą w kon kur sie by ło 20 ty się -

cy zło tych. Ty le że nikt jej nie zdo -
był – ża den ze zgło szo nych pro jek -
tów nie obej mo wał wszyst kich wy -
mo gów kon kur su, dla te go nie
przy zna no na gro dy głów nej, ale
w za mian pod nie sio no war tość
wszyst kich po zo sta łych.

Kto był naj bli ższy zwy cię stwa?
Ma rek Woj da i Pau li na Świę to -
chow ska. To ich pro jekt zdo był naj -
więk sze uzna nie ju ry. Ko lej ne miej -
sca za ję li Agniesz ka Mań kie wicz
– Ki pa, Alek san dra Ko ścio łow ska
i Krzysz tof Ki pa oraz pra ca Wik to ra
Ga go i Ja ku ba Pień kow skie go. 23
paź dzier ni ka o go dzi nie 17.00 od bę -
dzie się dys ku sja po kon kur so wa,
na któ rą za pra sza my miesz kań ców
– bę dzie oka zja do wy po wie dze nia
się na te mat pro jek tów i pod da nia
wła snych po my słów.

Na de sła ne pra ce – wpły nę ło
osiem pro jek tów – mo żna oglą dać
w urzę dzie mia sta do 30 paź dzier -
ni ka.

(red)

Centrum Marek – będzie rynek?
� 10 października otwarto zgłoszenia konkursowe na opracowanie architektoniczne
centrum Marek.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Tak wy ni ka z ko mu ni ka tu, ja ki
wy dał EBI w po ło wie paź dzier ni -
ka. Z tych pie nię dzy, oprócz wy -
lo tów ki na Bia ły stok, po wsta -
nie 22-ki lo me tro wy od ci nek dwu -
pa smo wej dro gi z Ra dzie jo wic
oraz tra sa przez Ku rów do Pu -
ław. Naj wa żniej sze jed nak dla
miesz kań ców jest to, że bu do wa
tra sy, któ ra od kor ku je Mar ki, ma
za pew nio ne pie nią dze.

Przed mie sią cem Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au -
to strad ogło si ła wy ni ki prze tar gu
na bu do wę ob wod ni cy – od ci nek
od wę zła Mar ki do wę zła Ko był -
ka (z wę złem) zbu du je kon sor -
cjum firm: Salini Polska, wło skie
Impergilo, rów nież wło skie To -
di ni Co stru zio ni Ge ne ra li oraz
Przed się bior stwo Ro bót In ży -
nie ryj no -Bu dow la nych Export -

-Pri bex, któ re wy ce ni ło re ali za -
cję in we sty cji na 331,6 mln zł,
na to miast frag ment od Ko był ki
do Ra dzy mi na zre ali zu je kon -
sor cjum firm: Astal di (Rzym)

oraz PBDIM Mińsk Ma zo wiec ki
– za 405,8 mln zł.

Umo wy na wy ko na nie prac
zo sta ną pod pi sa ne jesz cze w tym
ro ku, ob wod ni ca ma po wstać
w cią gu 32 mie się cy od zło że nia
pod pi sów na do ku men tach.

(wt)

Obwodnica Marek dostała kredyt
� Kolejna dobra informacja dla miasta: Europejski
Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 490
milionów euro dla Banku Gospodarstwa Krajowego
na budowę kolejnych odcinków dróg ekspresowych
S8, S12 i S17 – w tym dla trasy omijającej Marki.

Widok na plac główny od ulicy Piłsudskiego

Budynek przy głównym placu

Obwodnica
ma powstać
w ciągu 32 miesięcy
od złożenia podpisów
na dokumentach.




