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We wto rek 28 paź dzier ni ka
pod pi sa no umo wę mię dzy wła -

dza mi wo je wódz ki mi a ban kiem
Pe kao S.A na udzie le nie wspar cia
fi nan so we go.

Umo wa sta no wi za mknię cie
kwe stii po zy ski wa nia pie nię dzy

na bu do wę i jed no cze śnie umo żli -
wia roz po czę cie jed nej z naj wa -
żniej szych – je śli nie naj wa żniej -
szej – in we sty cji do ty czą cej zdro -
wia psy chicz ne go na Ma zow szu.
Ist nie ją cy od 1885 ro ku szpi tal
w cią gu naj bli ższych lat zmie ni się
w no wo cze sną pla ców kę kli nicz ną.

Dla pa cjen tów po trze bu ją cych
dłu ższej ho spi ta li za cji bę dą tu taj
god ne wa run ki, za rów no po by tu,
jak i le cze nia. Wzro śnie rów nież
kom fort pra cy le ka rzy, któ rzy dba -
ją o zdro wie psy chicz ne pa cjen tów
prze by wa ją cych w Drew ni cy – mó -
wi ła pod czas po spi sy wa nia umo wy
czło nek za rzą du wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go Elżbie ta Lanc.

Trze ba bo wiem pa mię tać, że
z po wo du wa run ków pa nu ją cych
w obec nej pla ców ce po ja wi ły się
plot ki, że szpi tal zo sta nie zli kwi -
do wa ny.

Umo wa z koń ca paź dzier ni ka
ja sno mó wi, że ta kiej groź by nie
ma. No, chy ba że brać pod uwa gę
obec ny kształt szpi ta la.

Już za trzy la ta
„No wa” Drew ni ca bę dzie oto -

czo na, jak i te raz, par kiem, ale
wszyst ko in ne się zmie ni. Ka żdy
seg ment bu dyn ku two rzyć bę dzie
od dziel ną bry łę o zró żni co wa nym
cha rak te rze, bę dą one po łą czo ne
ze so bą seg men tem B, sta no wią -
cym stre fę wie lo funk cyj ną, urzą -
dzo ną tak, by przy po mi na ła du ży
ogród zi mo wy. W szpi ta lu znaj -
dzie się ta kże ka wiar nia, czy tel -
nia, ka pli ca oraz sa le te ra pii za ję -
cio wych. Bę dzie to cen tral na
część ukła du prze strzen ne go bu -

dokończenie na stronie 2

Wkrótce zmiany w Drewnicy
� Na początku miesiąca pisaliśmy, że szpital psychiatryczny w Drewnicy
zyska nowe oblicze.

Centrum
zabezpiecza świadczenia
lecznicze z zakresu opieki
psychiatrycznej przede
wszystkim dla około 700
tys. mieszkańców Pragi
Północ i Południe,
Rembertowa, Białołęki,
powiatu legionowskiego
i wołomińskiego a także
dalszych regionów, jak
powiaty wyszkowski czy
węgrowski.

Tak
będzie
za trzy
lata…
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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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

dyn ku, do mi nu ją ca nad resz tą
bry ły swym nie ty po wym za da sze -
niem w kształ cie łu ku. Bu dyn ki
nie bę dą zbyt wy so kie. Je dy nie
nie któ re pa wi lo ny po sia dać bę dą
trze ci po ziom, sta no wią cy prze -
strzeń dla per so ne lu lub osób
z ze wnątrz. Wszyst kie po miesz -
cze nia, w któ rych łącz nie znaj dzie
się ok. 300 łó żek, bę dą wy po sa żo -
ne w kli ma ty za cję i wen ty la cję.
Bu dy nek zo sta nie rów nież wy po -
sa żo ny w we wnętrz ny mo ni to ring,
któ ry pod nie sie bez pie czeń stwo
pa cjen tów. W no wej pla ców ce
znaj dą się ta kże no wo cze sne sa le
do fi zy ko te ra pii oraz in nych za jęć
te ra peu tycz nych. Bę dzie tu miej -
sce na no wo cze sną sa lę kon fe ren -
cyj ną, któ ra umo żli wi or ga ni za cję
w Drew ni cy szko leń i sym po zjów
na uko wych. No we wa run ki umo -
żli wią roz sze rze nie dzia łal no ści
funk cjo nu ją cych obec nie po rad ni
przy szpi tal nych. Pa cjen ci bę dą

mie li też do stęp do le ka rzy in nych
spe cja li za cji. Bę dą mo gli li czyć
na po moc m.in. neu ro lo gów, chi -
rur gów, gi ne ko lo gów, ge ria trów
czy sto ma to lo gów. Po wsta nie też
od dział psy cho ge ria trycz ny dla
osób w po de szłym wie ku z za bu -
rze nia mi psy chicz ny mi. Kie dy?
We dług pla nów ma to na stą pić
w 2017 ro ku.

O tym, jak po trzeb na jest ta
mo der ni za cja, niech po wie dzą
licz by: tyl ko w ubie głym ro ku
w od dzia łach sta cjo nar nych ho spi -
ta li zo wa nych by ło 3475 pa cjen -
tów, na to miast z usług od dzia łu
dzien ne go sko rzy sta ło 171 pa cjen -
tów. Cen trum za bez pie cza świad -
cze nia lecz ni cze z za kre su opie ki
psy chia trycz nej przede wszyst kim
dla oko ło 700 tys. miesz kań ców
Pra gi Pół noc i Po łu dnie, Rem ber -
to wa, Bia ło łę ki, po wia tu le gio -
now skie go i wo ło miń skie go a ta -
kże dal szych re gio nów, jak po wia -
ty wy szkow ski czy wę grow ski.

(wt)
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Wkrótce zmiany w Drewnicy
…a tak jest teraz
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Przy po mnij my: na po cząt ku te -
go ro ku uka zał się sto łecz ny ra -
port do ty czą cy roz bu do wy sie ci
tram wa jo wej w War sza wie. Li nia
do Zą bek, któ ra ma pro wa dzić
z Pra gi przez Tar gó wek w kie run -
ku gra nic mia sta, pla no wa na jest
do wy ko na nia nie wcze śniej niż
w ro ku 2040 – choć jest je dy ną,
któ ra ma go to we peł ne stu dium
wy ko nal no ści. Tram waj nie zo stał
też uję ty w stra te gii roz wo ju War -
sza wy do 2020 ro ku, ale to nie jest
po wód do nie po ko ju – w koń cu to
rap tem sześć lat, a przy obec nym
po zio mie fi nan sów w sto li cy – nie
ma szans na po dob ną in we sty cję
w ta kim cza sie.

Opty mi zmem mo że jed nak na -
pa wać fakt, że 16 paź dzier ni ka

Ra da War sza wy prze gło so wa ła
pa kiet zmian w stu dium roz wo ju.
Jed ną z nich jest wła śnie przed łu -

że nie li nii tram wa jo wej od Dwor -
ca Wschod nie go uli ca mi: No wo -
-Ki jow ską, Księ cia Zie mo wi ta
i Swoj ską, w kie run ku Zą -
bek. I choć w do ku men cie nie ma
żad nych dat, to jed nak mo żna

przy pusz czać, że ta ko rek ta nie co
przy bli ża ząb kow ski tram waj.

Dru gą prze słan ką za po wsta -
niem li nii jest fakt, że War sza wa
przy stą pi ła do pro jek to wa nia
prze bi cia się pod na sy pem ko le jo -
wym li nii bie gną cej do Le gio no wa
– a więc na wy so ko ści ulic Księ cia
Zie mo wi ta oraz Ło mżyń skiej.
W po wsta łym w ten spo sób tu ne -
lu ma ją być po pro wa dzo ne to ry
tram wa jo we.

Kie dy za tem mi tycz ny po nie -
kąd tram waj do Zą bek po wsta -
nie? Z du żą do zą ostro żno ści mo -
żna stwier dzić, że jed nak
przed wzmian ko wa nym na wstę -
pie ro ku 2040. Jak bar dzo
„przed”? Przy szłość po ka że.

(wt)

Tramwaj do Ząbek – niby w oddali, ale…
� Choć szacowane powstanie linii tramwajowej do Ząbek to rok 2040, nic nie
wskazuje na to, aby plany jej budowy zostały odłożone na bok.

Rada Warszawy
przegłosowała właśnie
przedłużenie linii
tramwajowej od Dworca
Wschodniego ulicami:
Nowo-Kijowską, Księcia
Ziemowita i Swojską,
w kierunku Ząbek.
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Oczy wi ście, wszyst ko za le ży
od te go, kto bę dzie rzą dził mia -
stem przez te czte ry la ta. Ty le, że
na dwa ty go dnie przed wy bo ra mi
nie wszy scy kan dy da ci zde cy do -
wa li się po dzie lić z miesz kań ca mi
swo ją wi zją wła snej wła dzy
w Mar kach. Jed nak pa trząc
na pro po zy cje już ogło szo ne, cze -
go mo żna się spo dzie wać?

Syl wia Ma tu siak, kan dy dat ka
PiS, za cznie swo je rzą dy od stwo -
rze nia cen tral ne go pla cu za baw
i roz bu do wy prze strze ni pu blicz -
nej. By ła wi ce bur mistrz chy ba ja -
ko je dy na stwier dza wprost, że to
nie uli ce czy ko mu ni ka cja z War -
sza wą two rzy mia sto, a lu dzie,
któ rzy nie ma ją w Mar kach do kąd
pójść. I chce się sku pić wła śnie
na stwo rze niu miejsc, gdzie bę dzie
mo gło roz kwi tać miej skie ży cie:
skwe rów, par ków, pla ców za baw.

Kan dy dat KWW Mar ki -Pu stel -
nik -Stru ga Zbi gniew Pa cio rek
chciał by, by prze stać tyl ko pla no -
wać, a za cząć re ali zo wać – dla te go
pod je go rzą da mi nie na le ży spo -
dzie wać się ko lej nych kon cep cji
i pro jek tów, a bar dziej mo der ni za -
cji par ku przy fa bry ce Brig g sów,

oko lic zbior ni ków wod nych czy re -
wi ta li za cji kom plek su fa brycz ne go.

Ar ka diusz We re lich z PO swo -
ich pla nów in we sty cyj nych ujaw -
nić nie chce, za to wie, jak po zy -
skać na nie do dat ko we pie nią dze:
pla nu je więk sze otwar cie Ma rek
na sek tor pry wat ny i in we sto rów
miesz ka nio wych. Dzię ki te mu
mia sto ma zy ski wać więk sze pie -
nią dze do bu dże tu, a póź niej wy -
ko rzy sty wać je we dług po trzeb.

Mar cin Pio trow ski (Ma rec ka
Al ter na ty wa) sta wia na bu do wę
ryn ku miej skie go, ale też bu do wę
ta nich miesz kań ko mu nal nych
i so cjal nych.

Ja cek Orych z MSG prócz roz -
bu do wy prze strze ni pu blicz nej
o skwe ry czy te re ny przy zbior ni -
kach wod nych po stu lu je też utwo -
rze nie miejsc re kre acyj nych dla
mło dzie ży: ska te par ków, bo iska
do stre et bal lu czy siat ków ki pla -
żo wej. Przy oka zji sta wia też
na rze czy ni by oczy wi ste: bez pie -
czeń stwo na przej ściach dla pie -
szych i… sprzą ta nie mia sta.

Jak się po do ba miesz kań com
ta ka wi zja Ma rek?

(red)

A gdyby tu były Marki przyszłości…
� W listopadzie 2018 kończy się kadencja wybieranego
wkrótce samorządu. Co powstało nowego w Markach?

Nie jest też żad ną ta jem ni cą, że
za wsze bę dą nie za do wo le ni. Ale
że by zmi ni ma li zo wać ich od se tek,
raz na czte ry la ta za po wia da się
kom plek so we re mon ty, bu do wę
no wych czy kła dze nie as fal tu tam,
gdzie do tej po ry kró lo wał tłu -
czeń. I wła śnie ten czas na stał:
kam pa nia wy bor cza.

Któ re za tem uli ce mo gą cze kać
na swo je lep sze ży cie? To za le ży
od kan dy da ta, bo nie mal ka żdy
(a przy naj mniej ci, któ rzy za pre -
zen to wa li swo je pro gra my wy bor -
cze) wa bi wy bor ców in ny mi re jo -
na mi. Zbi gniew Pa cio rek, kan dy -
dat z KW Mar ki -Pu stel nik -Stru ga
za po wia da dość ogól nie re mon ty
ulic, ale też obie cu je, że ja ko bur -
mistrz bacz niej bę dzie przy glą dał
się po in we sty cyj nym lo som dróg –
ja ko przy kład po da je w swo im

pro gra mie uli cę Fa brycz ną, któ ra
po in we sty cji po wia to wej i przy -
wró ce niu do ru chu wy glą da go -
rzej niż jej przed łu że nie w Zie -
lon ce – choć w obu miej sco wo -
ściach by ły one ro bio ne nie mal
w tym sa mym cza sie. Z dro go -
wych in we sty cji pla nu je też bu do -

wę ście żki ro we ro wej wzdłuż Pił -
sud skie go w kie run ku CH Mar ki
– jed nak do pie ro po tym, jak po -
wsta nie ob wod ni ca Ma rek.

Kom plek so we re mon ty są ta kże
w pro gra mie wy bor czym kan dy -
da ta PO, Ar ka diu sza We re li cha,
po dob nie jak u Syl wii Ma tu siak,
wy sta wio nej do wal ki o fo tel bur -
mi strza przez Pra wo i Spra wie dli -
wość.

Pla ny po wsta nia jed no li te go
sys te mu za rzą dza nia dro ga mi
snu je Mar cin Pio trow ski, kan dy -
dat KW Ma rec ka Al ter na ty wa.
Obie cu je też szyb kie re mon ty
głów nych cią gów ko mu ni ka cyj -
nych w mie ście.

Ja cek Orych, star tu ją cy z list
Ma rec kie go Sto wa rzy sze nia Go -
spo dar cze go, oprócz praw dzi we -
go przy wra ca nia dróg po in we sty -
cjach do sta nu uży wal no ści mó wi
też o roz wo ju sie ci dro go wej po -
zwa la ją cej na wy pro wa dze nie ru -
chu sa mo cho do we go z Ma rek.
Kon kret nie wspo mi na o po łą cze -
niu Cmen tar nej z tra są nie po ręc -
ką i uli cy He le ny z Geo de zyj ną
na war szaw skiej Bia ło łę ce.

Na to miast obec ny bur mistrz,
Ja nusz We rczyń ski, obie cu je wię -
cej udo god nień dla ro we rzy stów,
chcąc wnieść do mia sta sto łecz ny
sys tem Ve tu ri lo, przy oka zji bu -
du jąc w Mar kach sieć dróg ro we -

ro wych (obec nie ist nie je tyl ko
jed na ta ka, bie gną ca wzdłuż uli cy
Le gio now skiej).

Ty le obiet nic. Wy bór na le ży
do miesz kań ców.

(wt)

Mareckie drogi – plan na cztery lata
� Na stan dróg w Markach narzeka większość mieszkańców. A jest na co narzekać:
na miejską sieć drogową składa się ponad 330 ulic i – jak łatwo zgadnąć – nie
wszystkie spełniają wyśrubowane standardy lokalnej społeczności.

Janusz Werczyński
obiecuje więcej
udogodnień dla
rowerzystów, chcąc
wnieść do miasta
stołeczny system Veturilo,
przy okazji budując
w Markach sieć dróg
rowerowych (obecnie
istnieje tylko jedna taka,
biegnąca wzdłuż ulicy
Legionowskiej).
Tyle obietnic. Wybór
należy do mieszkańców.

Czy w Markach powstanie duży, ogólnodostępny plac zabaw?
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Py ta nie tyl ko, czy rze czy wi ście
nie do brzy? W koń cu to ta cy sa mi
lu dzie jak my wszy scy. O zwró ce -
nie uwa gi na ludz ką twarz kon tro -
le ra ape lu je też Za rząd Trans por -
tu Miej skie go, roz po czę tą nie -
daw no kam pa nią „Pra cu ję ja ko
kon tro ler bi le tów”.

He rod -ba by?
Co z niej wy ni ka? Mo żna się

na przy kład do wie dzieć, że ZTM
za trud nia 200 kon tro le rów – tyl -
ko 11 z nich to ko bie ty. Zacz nij my
więc od nich: czy są to he rod -ba -

by, po tra fią ce za trzy mać ga po wi -
cza wy cią gnię ciem rę ki? Nie. To
ab so lut nie naj zwy klej sze ko bie ty,
ja kich na uli cy mi ja my dzie siąt ka -
mi. Na co na rze ka ją naj czę ściej,
oprócz wul gar no ści i szar pa nin,
któ rych nie bra ku je? Na zło śli -
wość ga po wi czów i wspie ra nie ich
przez resz tę pa sa że rów. – Naj czę -
ściej, gdy pa sa żer nie ma bi le tu,
nie ma też przy so bie żad ne go do -
ku men tu to żsa mo ści. Przy naj -
mniej tak twier dzi. W ta kiej sy tu -
acji trze ba za dzwo nić po po li cję
lub straż miej ską, któ rej funk cjo -

na riu sze ma ją mo żli wość po twier -
dze nia da nych oso bo wych. Za zwy -
czaj też, po przy jeź dzie pa tro lu,
znaj du je się do wód, pasz port al bo
le gi ty ma cja stu denc ka. Po co stra -
ci li śmy go dzi nę sto jąc na przy -
stan ku, po co an ga żo wa li śmy słu -
żby po rząd ko we? – mó wi Eli za,
któ ra jest kon tro ler ką od trzech
lat. Cie ka we zda rze nia na słu żbie?
– Spraw dza łam bi le ty. Jed na z pa -
sa że rek od ra zu po wie dzia ła, że
nie ma bi le tu i wrę czy ła mi do wód
oso bi sty. Już to by ło dziw ne, po -
nie waż za zwy czaj mu szę o to wal -
czyć kil ka dzie siąt mi nut. Chwi lę
póź niej wsta ła i po wie dzia ła:
„Pro szę so bie usiąść, bę dzie pa ni
wy god niej wy pi sy wać we zwa nie”.

Czy tę pra cę da się lu bić?
– Ja lu bię swo ją pra cę za sta ły

kon takt z ludź mi i brak mo no to -
nii. Ka żde go dnia dzie je się coś
in ne go – mó wi To masz, w za wo -
dzie od 31 lat. – Nie zbęd na jest
ta kże po go da du cha. Gdy wcho -
dzę do au to bu su peł ne go lu dzi,
mam do wy bo ru: al bo po wiem
pod no sem „dzień do bry” i za cznę
z mi ną ska zań ca spraw dzać bi le ty,
al bo gło śno, z peł nym uśmie chem
na twa rzy przy wi tam się, do ka -
żde go się uśmiech nę i po dzię ku ję
za oka za nie bi le tu. Zaw sze wy bie -
ram dru gą opcję i pro szę mi wie -
rzyć – w więk szo ści przy pad ków
pa sa że ro wie od po wia da ją tym sa -
mym. Kie dyś na tra sie plac Ban -

ko wy – Kró lew ska re gu lar nie spo -
ty ka łem ga po wi cza. Pod czas
pierw szej kon tro li tak się ucie szył
na nasz wi dok, że opła cił we zwa -
nie na miej scu z ko men ta rzem –
„Ni gdy was nie spo ty kam, więc

pła cę na miej scu”. Przy ko lej nych
kon tro lach, jak sta rzy zna jo mi, ro -
zu mie li śmy się bez słów. Pa sa żer
pła cił, ja wy sta wia łem we zwa nie.
Z cza sem jed nak pod dał się i za -
czął ku po wać bi le ty. Pew nie do -
szedł do wnio sku, że jest to jed -
nak bar dziej eko no micz ne.

Ja pła cę, to i Pan za pła ci
Sko ro o wspie ra niu ga po wi -

czów by ła mo wa, swo je do po wie -
dze nia ma też Sła wo mir, ta kże
pra cu ją cy ja ko kon tro ler od po -
nad trzech de kad. – Ostat nio
spraw dza łem bi le ty na Wo li. Naj -
pierw po pro si łem o bi let mło de go
mę żczy znę, a póź niej pa na mniej
wię cej w mo im wie ku. Star szy
mę żczy zna nie miał bi le tu, nie
chciał oka zać do ku men tu po -
twier dza ją ce go to żsa mość i w do -
sad ny spo sób za czął wy ra żać swo -
ją opi nię na te mat kon tro le rów
i ko niecz no ści ka so wa nia bi le tów.
W tym mo men cie w dys ku sję włą -
czył się młod szy pa sa żer, któ re mu
wcze śniej spraw dza łem bi let i do -
bit nie za zna czył, że sko ro on pła ci
za bi let, to dla cze go ktoś ma być
w uprzy wi le jo wa nej po zy cji. To
był po czą tek wiel kiej dys ku sji,
w któ rą za an ga żo wa li się wszy scy

pa sa że ro wie ja dą cy au to bu sem.
Oso by po dzie li ły się na dwa obo -
zy, „zwo len ni ków” i „prze ciw ni -
ków” kon tro lo wa nia bi le tów. Wy -
sia da jąc po dzię ko wa łem mło de -
mu czło wie ko wi za wspar cie. To
by ło bar dzo bu du ją ce.

My śla łam, że to pod ryw…
Czy li idzie no we? Drob ny mi kro -

ka mi, ale chy ba jed nak tak. I co raz
czę ściej zmie nia się też po dej ście
pa sa że rów bez bi le tu do kon tro le -
ra. I to nie ko niecz nie w stro nę ak -
cep ta cji. Ot, przy kład przy ta cza ny
przez Mi cha ła, słu cha cza stu diów
dok to ranc kich (kon tro ler w ko mu -
ni ka cji od sied miu lat): – Pod je żdża
tram waj. Ob ser wu ję pa sa że rów
w po jeź dzie i wi dzę, że dziew czy na
przy oknie nie ma bi le tu. La ta do -
świad cze nia. Pa sa że ro wie ja dą cy
na ga pę za zwy czaj ner wo wo roz glą -
da ją się po wjeź dzie po jaz du
na przy sta nek i szu ka ją wzro kiem
kon tro le rów. Uśmiech ną łem się
do niej i po my śla łem, że wy sią -
dzie. Ale gdzie tam, twar do sie dzi.
Wcho dzę do tram wa ju, pod cho -
dzę i pro szę o bi let. Dziew czy na
na to z roz bra ja ją cą szcze ro ścią:
„Nie mam”. Py tam więc: „Dla cze -
go pa ni nie wy sia dła? Prze cież wi -
dzia ła nas pa ni”. Na co sły szę od -
po wiedź: „Bo ja my śla łam, że się
pa nu spodo ba łam”.

Jak wi dać, ni by ka nar, a też
czło wiek. I bez wzglę du na na sze
po dej ście do ka so wa nia bi le tów,
nie wol no o tym za po mi nać.

I jesz cze kil ka cy fe rek na ko -
niec: naj now sze da ne do ty czą ce
kon tro li bi le tów po cho dzą
z sierp nia te go ro ku. Skon tro lo -
wa no wów czas 350 345 pa sa że -
rów. Wy sta wio no 15 571 we zwań
do za pła ty, 2911 osób uiści ło
opła tę bez po śred nio u kon tro le -
ra, czy li łącz na licz ba ga po wi czów
to 18 482 oso by – wła śnie wy mie -
nia ne na wstę pie 5 pro cent.

(wt)

Eliza, kontrolerka
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -
ne ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

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

7-8.XI, 10-21.XI

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.

PROJEKTY OGRODÓW! zagospodarowanie terenu
zielenią i elementami małej
architektury

koncepcje zmian w ogrodach:
mała zmiana - duży efekt

szybko i indywidualnie

Sprawdź promocje 
na jesień 2014!



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

To od świe żo na pre zen ta cja
sprzed dzie się ciu lat, któ rą stwo -
rzył zna ny ma rec ki hi sto ryk Zbi -
gniew Pa cio rek. Oprócz fo to gra -
mów po ka zu ją cych hi sto rię Ma -
rec kiej Ko lej ki Do jaz do wej –
a się ga ona ro ku 1896, choć do -

pie ro w trzy la ta póź niej na to ry
wje cha ły na sta łe pa ro wo zy,
a wcze śniej wa go ny by ły cią gnię te
przez ko nie – mo żna zo ba czyć ta -
kże sta re roz kła dy jaz dy, bi le ty,
do ku men ty ko le ja rzy oraz in ne
pa miąt ki ko le jo we. Na wet pod -
czas II woj ny świa to wej ko lej ka
kur so wa ła – z krót ką prze rwą spo -

wo do wa ną znisz cze niem to rów
pod czas kam pa nii wrze śnio wej –

i do pie ro pod jej ko niec uszko -
dze nia ta bo ru by ły na ty le du że, że

za prze sta no dal szych jazd. W mar -
cu 1945 po na pra wach pa ro wo -
zów, szyn i wa go nów wzno wio no
ruch to wa ro wy i pa sa żer ski, ale że
za kła dy prze my sło we ko rzy sta ją ce
z MKD prze sta ły ist nieć, roz wi nę -
ły się tyl ko kur sy „oso bo we”. Przez
trzy dzie ści lat ta bor jed nak ule gał
ko lej nym znisz cze niom, a po nie -
waż pań stwo nie by ło chęt ne
do do fi nan so wa nia ko lej ki, w 1974
ro ku za pa dła osta tecz na de cy zja
o za mknię ciu li nii.

Po raz ostat ni ciuch cia ru szy ła
na tra sę 31 sierp nia. O tym, jak
wiel ką es ty mą się cie szy ła, świad -

czą zdję cia z te go kur su – na pe -
ro nach że gna ły wą sko to ro wy po -
ciąg tłu my lu dzi. Dzień póź niej
za czął się de mon taż li nii, za koń -
czo ny w li sto pa dzie 1974 ro ku.

W Mar kach do tej po ry by ły wi -
docz ne dwa śla dy po „sa mo war ku”
– ta bli ca pa miąt ko wa na jed nej
z ka mie nic przy Pił sud skie go, gdzie
mie ści ła się ka sa bi le to wa oraz sto -

ją cy na skwe rze przy urzę dzie mia -
sta pa ro wóz Px48 o nu me rze 1778
– ta ki sam, ja ki kur so wał mię dzy
War sza wą a Ra dzy mi nem, choć
ten aku rat eg zem plarz ni gdy na tej
tra sie nie był. Te raz, ta kże z ra cji
wy sta wy, przy był ko lej ny – przy sa -
mo war ku usta wio no plan sze przy -
bli ża ją ce hi sto rię MKD.

(wt)

Czterdzieści lat temu skończył się samowarek
� Dokładnie ostatniego dnia sierpnia minęła czterdziesta rocznica od ostatniego kursu mareckiej ciuchci.
W Miejskim Ośrodku Kultury można obejrzeć wystawę poświęconą „samowarkowi”.

Po raz
ostatni ciuchcia ruszyła
na trasę 31 sierpnia.
O tym, jak wielką estymą
się cieszyła, świadczą
zdjęcia z tego kursu –
na peronach żegnały
wąskotorowy pociąg
tłumy ludzi.

To tam dzia ła miej sce tym cza -
so we go prze trzy my wa nia zwie -
rząt, gdzie tra fia ją bez pań skie
bądź zgu bio ne psy. Po nie waż
i one po trze bu ją ru chu, trze ba je
wy pro wa dzać. Ty le, że nie bar dzo
jest w czym…

I wła śnie stąd proś ba
do wszyst kich, któ rzy ma ją sta re,
nie uży wa ne już smy cze i ob ro że,
by do star czy li je do środ ka.
Sprzęt mo żna zo sta wić co dzien -
nie w ośrod ku na Krzy wej 18
(wej ście za te re nem PGK)
w Zie lon ce w go dzi nach 9.00–
11.30 i 15.00–17.30.

Mi le wi dzia ne są też psie za -
baw ki, kar ma i wszel kie in ne da -

ry rze czo we, któ re są przy dat ne
zwie rzę tom.

Szcze gó ło we in for ma cje mo -
żna zna leźć na stro nie www.przy -
ja cie le zwie rzat.wix.com.

(red)

Masz zbędną smycz?
� W ośrodku przy Krzywej 18 trwa zbiórka starych
smyczy i obroży dla psów.

Taki parowóz kursował na trasie między Warszawa a Radzyminem



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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE NADASZ NA
WWW.ECHODROBNE.PL

„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 5 do 19 listopada.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ti ry mu szą omi jać Ko le jo wą
i są sied nie uli ce od lip ca te go ro -
ku. Nie po wi nien tu wje żdżać
zresz tą ża den po jazd o wa dze po -
wy żej 10 ton – z wy jąt kiem za -
opa trze nia i słu żb miej skich.
Z dru giej stro ny to rów to ob -
ostrze nie obo wią zu je na Pia stow -
skiej i Ja giel loń skiej. Jed nak za -
kaz jest no to rycz nie ła ma ny,
a miesz kań cy ska rżą się na ha łas
i nisz cze nie dróg.

Po li cja, na ra zie jed no ra zo wo,
ukrę ci ła bat na tych, któ rzy za ka zu
nie prze strze ga ją. In spek cja Trans -
por tu Dro go we go wraz z wo ło miń -
ską dro gów ką prze pro wa dzi ła zma -
so wa ną kon tro lę cię ża ró wek.
Na dzie sięć skon tro lo wa nych po jaz -
dów wy sta wio no pięć man da tów,
a za po wia da się, że to nie ostat nia
ta ka ak cja – po li cjan ci za po wia da ją
ko lej ne po dob ne kon tro le.

I słusz nie! (wt)

Kierowcy tirów lekceważą zakazy
� W centrum Zielonki obowiązuje zakaz wjazdu wielkich
ciężarówek. Tyle tylko, że zakaz ten jest nagminnie
łamany…

źródło: w
w

w.zielonka.pl
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Je śli wie rzyć pro gra mom wy -
bor czym – na pew no nie. A jest
w co in we sto wać – w te go rocz -
nych spraw dzia nach szó sto kla si -
sty ucznio wie z Ma rek za ję li
pierw sze miej sce w po wie cie,
a śred nia kra jo wa zo sta ła za mło -
dy mi mar cza na mi moc no w ty le.
Trze ba za tem za dbać, by zdol ne
po ko le nie po zo sta wa ło w mie ście,

a nie szu ka ło szkół po nad pod sta -
wo wych gdzie in dziej. Ale po mi -
ja jąc nie mal pew ną bu do wę po łą -
czo nych w ze spół szkół gim na -
zjum i tech ni kum – co jesz cze
obie cu ją kan dy da ci?

Ja cek Orych z Ma rec kie go Sto -
wa rzy sze nia Go spo dar cze go sta -
wia na bu do wę no wej szko ły
i przed szko li, by roz ła do wać tłok
w ist nie ją cych pla ców kach. Po -
nad to chce wzbo ga cić ist nie ją cą
ba zę edu ka cyj ną przez do po sa że -
nie szkol nych pra cow ni i wpro wa -
dze nie za jęć do dat ko wych
w szko łach.

Ar ka diusz We re lich, star tu ją cy
z li sty Plat for my Oby wa tel skiej,
wska zu je na wet miej sce, gdzie no -
wa pod sta wów ka mia ła by po -
wstać: u zbie gu Grun waldz kiej
i Okól nej. Za kła da on też, że
po pra cach dro go wych to wła śnie
bu do wa no wej szko ły bę dzie naj -
wa żniej szym za da niem je go rzą -
dów w Mar kach.

Ma rec ka Al ter na ty wa, któ ra
do fo te la bur mi strza wy sta wi ła
Mar ci na Pio trow skie go, nie mó wi
o utwo rze niu no wej szko ły, za to
chce roz bu do wać już ist nie ją ce:
SP nr 1 przy Okól nej oraz od dzia -
ły przed szkol ne i żłob ko we
w przed szko lach nr 2 i 3.

Roz bu do wę „je dyn ki” po stu lu -
je ta kże Zbi gniew Pa cio rek, kan -
dy dat KWW Mar ki -Pu stel nik -
-Stru ga. I choć nie wska zu je jed -
no znacz nie, gdzie po win na po -
wstać no wa pod sta wów ka w Mar -
kach, on ta kże ma na uwa dze, że
jej po wsta nie jest ab so lut nie nie -
zbęd ne.

No we szko ły są Mar kom po -
trzeb ne i to na ka żdym szcze blu –
od żłob ka po gim na zjum, dla te go

nie dzi wi fakt, że kan dy da ci
pod tym wzglę dem nie mil czą. Bez
wzglę du na to, kto wy gra – roz bu -
do wa ba zy oświa to wej rze czy wi -
ście po win na być prio ry te tem.

(wt)

Jakie szkoły i przedszkola
obiecują nam kandydaci?
� Planowana budowa gimnazjum w Markach to samorządowy samograj: projekt
jest, pieniądze będą, współpraca z powiatem się toczy. Nic dziwnego zatem, że
każdy kandydat na burmistrza Marek zapowiada, że budowę doprowadzi do końca.
Czy na tym inwestycje w miejską oświatę się skończą?

Tym ra zem to miej sce przy uli cy
Tu row skiej, któ re w gło so wa niu
miesz kań ców za ję ło czwar te miej -
sce. Za 49 ty się cy zło tych za ku -
pio no sprzę ty, któ re spodo ba ją
się wszyst kim dzie ciom: zje żdżal -
nię z ak ce so ria mi, bu ja ki, huś taw -
ki oraz ław ki i ko sze na śmie ci.

Wkrót ce do łą czą do nich urzą -
dze nia si łow ni ple ne ro wej.

W Zie lon ce mo żna, jak wi dać,
ta nim kosz tem stwo rzyć atrak cyj -
ne miej sce dla młod szych i star -
szych. Cze go nie mo żna po wie -
dzieć o są sied nich Mar kach…

(wt)

Nowy plac zabaw w Zielonce
� Kolejny plac zabaw, zgłoszony do budżetu
obywatelskiego w tym roku, doczekał się realizacji.

Wkrótce pojawi się tu też siłownia plenerowa

źródło: w
w

w.zielonka.pl

Z pewnością
trzeba zadbać, by zdolne
pokolenie pozostawało
w mieście, a nie szukało
szkół
ponadpodstawowych
gdzie indziej.

SP1 do cze ka się roz bu do wy – mó wią kan dy da ci

źródło: w
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