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L -17 by ła utrzy my wa na przez
urząd mia sta i war szaw ski Za rząd
Trans por tu Miej skie go. Po ana li -
zie jej wy ko rzy sta nia wła dze Zie -
lon ki za de cy do wa ły o wy ga sze niu
li nii i po wo ła niu wła snej ko mu ni -
ka cji: LZ -1 i LZ -2. Od 1 wrze śnia
do koń ca li sto pa da au to bu sy bę dą
bez płat ne dla wszyst kich, od 1
grud nia – tyl ko dla po sia da ją cych
Kar tę Miesz kań ca, któ ra za cznie
być wdra ża na w mie ście od po ło -
wy wrze śnia. Pa sa że ro wie bez te -

go do ku men tu bę dą od grud nia
za prze jaz dy pła cić: 4 zło te ma
kosz to wać bi let nor mal ny, ulgo wy
o po ło wę mniej.

Li nia LZ -1 jeź dzić bę dzie
na tra sie: CH Mar ki – Zie lon ka
– War sza wa Rem ber tów (Mo kry
Ług).

Au to bus LZ -1 prze je dzie tra są
od CH M1 w Mar kach, uli cą Ma -
zur ską w Zie lon ce, da lej Po wstań -
ców i Wol no ści do cen trum mia -
sta. W Zie lon ce Ban ko wej li nia

LZ -1 po je dzie uli cą Woj ska Pol -
skie go, Pa de rew skie go i da lej
Ban ko wą do pę tli au to bu so wej
ZTM na Mo krym Łu gu, gdzie za -
koń czy swój bieg i za wró ci
do Zie lon ki. Od je żdża ją ce
co 10–15 mi nut au to bu sy ZTM
na pę tli na Mo krym Łu gu po zwo -
lą spraw nie prze siąść się da lej
w kie run ku War sza wy. Ze wzglę -
du na wa run ki tech nicz ne uli cy
Pa stusz ków w Rem ber to wie, li nię
LZ -1 ob słu gi wał bę dzie bus z 20

miej sca mi sie dzą cy mi. No we
przy stan ki utwo rzo ne wraz z po -
wo ła niem li nii LZ -1 to „Ma zur -
ska”, „Os. Wol no ści”, „Pa de rew -
skie go” oraz „Ban ko wa”.

Li nia LZ -2 kur so wać bę dzie
na tra sie: Zie lon ka Ban ko wa
– Zie lon ka – CH Mar ki. Au to bus
roz pocz nie swój bieg na pę tli 11
Li sto pa da, i do mo men tu wjaz du
na uli cę Wol no ści bę dzie kur so -
wać do kład nie ta ką sa mą tra są,
jak li nia L -17. Au to bus LZ -2, po -

dob nie zresz tą jak LZ -1, wje dzie
na osie dle Wol no ści, gdzie wy zna -
czo ny zo stał no wy przy sta nek
w obu kie run kach (na prze ciw ko
blo ku nr 8). Da lej po je dzie uli cą
Dłu gą, a na stęp nie skrę ci
w ul. Ko ściusz ki i da lej uli cą Ma -
rec ką do je dzie do Ma rek. No we
przy stan ki utwo rzo ne wraz z po -
wo ła niem li nii LZ -1 to „Ko ściusz -
ki”, „Os. Wol no ści” i „Ma rec ka”.
Li nię LZ -2 ob słu gi wać bę dzie
ma ły au to bus ni sko po dło go wy (35

miejsc sie dzą cych), umo żli wia ją cy
prze jazd z wóz kiem dzie cię cym.

W dni po wsze dnie au to bu sy bę -
dą kur so wać co 35–40 mi nut,
w week en dy i świę ta – co dwie go -
dzi ny. Szcze gó ło we roz kła dy jaz -
dy są do stęp ne na stro nie in ter ne -
to wej urzę du mia sta Zie lon ka.

(red)

L-17 do likwidacji. Co w zamian?
� 31 sierpnia, po trzech latach funkcjonowania, skończy kursowanie linia dojazdowa L-17. W zamian ruszą dwie nowe.

Od 1 września
do końca listopada
autobusy będą
bezpłatne dla wszystkich,
od 1 grudnia – tylko dla
posiadających Kartę
Mieszkańca, która
zacznie być wdrażana
w mieście od połowy
września.
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O tym, że uczest ni cy de ba ty
czu ją się na nich co raz pew niej,
niech świad czy fakt, że dys ku sja
wy my ka ła się cza sa mi mar szał ko -
wi spod kon tro li – to, oczy wi ście,
nie świad czy naj le piej o dys cy pli -
nie, ale już o wa żno ści te ma tu jak
naj bar dziej. A że du żej roz bie żno -
ści po glą dów nie by ło, do sta ło się
za kul tu rę w Mar kach i ośrod ko wi
kul tu ry, i miej skim wła dzom.

Miej ski Ośro dek Kul tu ry mie -
ści się w stu let nim bu dyn ku by łej
szko ły – jest ma ły i cia sny, si łą
rze czy za tem nie ma co się spo -
dzie wać wiel kich wy staw czy
spek ta kli. Wła śnie wo kół MOK
krą ży ły naj czę ściej ar gu men ty
tych, któ rzy uwa ża ją, że mia sto
nie ofe ru je miesz kań com ta kich
za jęć, na ja kie za słu gu ją. I choć
obroń cy ży cia kul tu ral ne go
w Mar kach twier dzi li, że ofer ta
jest skrom na, bo i za in te re so wa -

nie jest skrom ne, to przy zna wa li,
że na nic lep sze go nie ma w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry miej sca.
Od pie ra no też za rzu ty, że szwan -
ku je in for ma cja o wy da rze niach
kul tu ral nych. – Do wie dzieć się
o nich mo żna za wsze, al bo ze
stro ny in ter ne to wej ośrod ka al bo
z pla ka tów wy wie sza nych na mie -
ście – mó wi ła Agniesz ka Lu żyń -
ska, rad na i wo ka list ka. – Ty le tyl -
ko, że uzna niem cie szy się ta „ni -
ższa” kul tu ra. Na di sco po lo
i Don Wa sy la przy by ły tłu my…

– W Mar kach nie by ły pro wa -
dzo ne żad ne ba da nia do ty czą ce
po trzeb kul tu ral nych – ri po sto wa -
no. – Mo że wła śnie miesz kań cy
chcą cy gań skich tań ców? Zresz tą
nie ma wa run ków do or ga ni zo wa -
nia im prez ple ne ro wych. Raz
do ro ku są szan ty w par ku, im pre -
zy or ga ni zo wa ne są na szkol nych
pla cach, a nie ma sce ny let niej

z praw dzi we go zda rze nia, któ ra
gro ma dzi ła by lu dzi.

A że jest ta ka po trze ba naj le -
piej świad czy fakt, że ma rec ka
mło dzież pod wo dzą Mał go rza ty
Pu zio wy sta wi ła „Tan go” Sła wo -
mi ra Mro żka. W Ra dzy mi nie, bo
w ro dzin nym mie ście nie ma od -
po wied niej sce ny, na któ rej ten
spek takl mo żna obej rzeć. – Nie
ma wa run ków do prób, nie ma
miej sca, w któ rym mło dzież mo -
gła by po ka zać sztu kę wszyst kim
chęt nym – mó wi ła Mał go rza ta
Pu zio. – Mia sto nie wspie ra ini -
cja tyw, któ re nie wy cho dzą
od MO Ku, a te, któ re są, są se ko -
wa ne przez dy rek cję ośrod ka.

To wła śnie na de ba cie stra ża cy -
-ochot ni cy do wie dzie li się, że ich
po mysł na ki no ple ne ro we, któ ry
re ali zo wa li pod czas fe rii zi mo -
wych, zo stał prze ka za ny fun da cji
„Otwar te Ser ce”, któ ra otrzy ma ła

do ta cję z ra tu sza na ten cel. – To
o ty le dziw ne, że urząd mia sta
w pi śmie, któ rym od ma wia nam
sub wen cji za pew niał, że zo sta nie
roz pi sa ny prze targ na ki no let nie
– mó wi li.

Do sta ło się ta kże dy rek cji
MOK. – Two rzy się kół ko wza jem -
nej ad o ra cji, za ję cia są or ga ni zo -
wa ne w go dzi nach nie do stęp nych
dla pra cu ją cych lu dzi, a za rzą dza -
nie ośrod kiem jest fa tal ne – mó -
wi li nie za do wo le ni ze sta nu dzia -
łań kul tu ral nych w mie ście.

– MOK po wi nien być kre ato rem
kul tu ry i jed ną z jej czę ści, a nie
głów nym ośrod kiem. Co z te go, że
są w nim spek ta kle dla dzie ci, sko -
ro od by wa ją się w ści sku i tło ku?

Trze ba bo wiem pa mię tać, że sa -
la wi do wi sko wa w Mar kach do -
pie ro po wsta nie – znaj dzie się dla
niej miej sce w bu do wa nym ze spo -
le szkół przy Wspól nej, ma po -
mie ścić 300 wi dzów i peł nić ro lę
nie tyl ko sce ny te atral nej. Otwar -
ta kil ka lat te mu ha la przy Szko le
Pod sta wo wej nr 4 mia ła być ta kże
miej scem or ga ni za cji wi do wisk,
jed nak od by wa ją się tam tyl ko
wy da rze nia spor to we.

Nie tyl ko brak miej sca dla kul -
tu ry do skwie ra miesz kań com.
– Kom plet nie nie ma in te gra cji
ma rec kich ar ty stów, bra ku je ofer -
ty kul tu ral nej dla szkół, bra ku je
też współ pra cy z lo kal ny mi przed -
się bior ca mi, któ rzy mo gli by włą -
czyć się w bu do wę miej skiej kul -
tu ry – mó wio no pod czas de ba ty.

Wnio sek ze spo tka nia jest je -
den – obec ni i po ten cjal ni od bior -
cy kul tu ry jej stan w Mar kach
oce nia ją fa tal nie. Nie ma tu
ośrod ka in te gru ją ce go miesz kań -
ców, nie ma miej sca na dzia łal -
ność. Smut ne to, ale praw dzi we…

Ko lej na de ba ta, po świę co na
bez pie czeń stwu – 9 wrze śnia
o 18.30.

(wt)

Tandeta i kółko wzajemnej adoracji

Taka kultura w Markach
� Debaty oksfordzkie w Markach powoli wrastają w życie publiczne. Tematem
trzeciej była oferta kulturalna w mieście.

Miejski Ośrodek Kultury w Markach jest za mały, by realizować w nim
jakiekolwiek wydarzenia kulturalne poza kameralnymi Na Don Wasyla przybyły tłumy

Po in for muj go, że do bry fryzjer/sklep/bar/szko ła/fo to graf/optyk/le karz 
– jest tuż w za się gu rę ki!

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ga ze ty, któ ra wę dru je na Ur sy nów czy Mo ko tów, sko ro Twoi klien ci 

to głów nie miesz kań cy Bia ło łę ki czy Bie lan.

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ulo tek, któ re za raz lą du ją w ulicz nym ko szu! Roz nieś je z na mi!

Na sza ga ze ta „wcho dzi do do mu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
Biu ro re kla my: ul. Bohaterów 18a, re kla ma@ga ze ta echo.pl

Twoja firma ma ma ło pie nię dzy na re kla mę?
Ce luj pre cy zyj nie! W klien ta w kon kret nym re jo nie!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Sala
widowiskowa w Markach
dopiero powstanie
– znajdzie się dla niej
miejsce w budowanym
zespole szkół
przy Wspólnej, ma
pomieścić 300 widzów
i pełnić rolę nie tylko
sceny teatralnej.
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Fran cu zi wy ku pi li kon ku ren cyj -
ną sieć w Pol sce, na Ukra inie
i w Ro sji. W na szym kra ju zmia na
szyl dów na stą pi ła naj póź niej, bo
aby do niej do szło, ko niecz na by ła
zgo da Urzę du Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów, któ ry na ka -

zał wła ści cie lom sie ci Au chan
sprze daż czę ści wła snych skle pów
przed prze ję ciem wy ku pio nych hi -
per mar ke tów kon ku ren cji.
W Mar kach zmia ny już się to czą
– naj pierw na pół kach po ja wi ły się
pro duk ty spod zna ku „sło wi ka”,

te raz po zo sta je cze kać na zmia nę
na zwy. Kie dy to na stą pi?

Ofi cjal nej da ty teo re tycz nie nie
ma, ale sta li klien ci Re ala mo gli
ją po znać kil ka na ście dni te mu
– prze mia no wa nie na stą pi w po -
nie dzia łek 8 wrze śnia. Tak przy -
naj mniej mo żna są dzić z wia do -
mo ści do star cza nych przez pro -
gram lo jal no ścio wy fir my…

(red)

Real stanie się Auchanem
� Jedna z sieci hipermarketów została wykupiona przez
drugą. Efekt? Marecki Real w Centrum Handlowym M1
stanie się Auchanem.

WWWWiiiiddddzzzz iiii sssszzzz     rrrróóóóżżżżnnnn iiii ccccęęęę????

projektowanie       wykonanie        pielęgnacja        607-617-744

OOOOddddcccczzzzaaaarrrruuuu jjjj     zzzz     nnnnaaaammmmiiii     sssswwwwóóóójjjj     ooooggggrrrróóóódddd!!!!
OOGGRROODDYY  TTUUSSZZYYŃŃSSKKAA

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Mar ka K. zna le zio no w miesz -
ka niu po tym, jak ro dzi na nie mo -
gła się z nim skon tak to wać przez
kil ka dni. Po otwar ciu drzwi przez
ślu sa rza do miesz ka nia we szła po -
li cja, któ ra zna la zła cia ło. Wstęp -
nie wy klu czo no za bój stwo,
do cza su wy ko na nia sek cji za kła -
da no, że za śmierć ofi ce ra od po -
wia da sa mo bój stwo bądź nie -
szczę śli wy wy pa dek. Au top sja wy -
ka za ła jed nak, że przy czy ną zgo -
nu by ła ostra nie wy dol ność krą że -
nio wa – pro ku ra tu ra cze ka jesz -

cze na wy ni ki ana liz pod ką tem
obec no ści w or ga ni zmie al ko ho lu,
le ków czy nar ko ty ków.

Po za ofi cjal ny mi in for ma cja mi
mno żą się też teo rie spi sko we
– ist nie ją do mnie ma nia, że Ma rek
K. zgi nął, po nie waż wie dział coś
o nie pra wi dło wo ściach przy or ga -
ni za cji wi zy ty Le cha Ka czyń skie -
go w Smo leń sku 10 kwiet nia 2010
ro ku: ze zna wał we wzno wio nym
ostat nio cy wil nym śledz twie smo -
leń skim.

(red)

Oficer BOR znaleziony martwy
� 44-letni major Biura Ochrony Rządu został znaleziony
martwy w swoim mieszkaniu w Ząbkach.

Do za bój stwa do szło przed
trze ma la ty – do 38-let nie go ro -
we rzy sty, któ ry od po czy wał w par -
ku z ko le gą, po de szło czte rech
mło dych mę żczyzn, któ rzy chcie li
ich okraść. Po chwi li do szło
do bój ki, ban dy ci uży li no ża
i choć ro we rzy stom uda ło się
uciec, Ma riusz Dąb kow ski zmarł
wsku tek ran.

Pro ces trwał od po cząt ku ubie -
głe go ro ku. Łu kasz Ch., głów ny
po dej rza ny, nie przy znał się

do wi ny. I choć nie zna le zio no
no ża, któ rym za da no śmier tel ne
cio sy, a po dej rza ni zmie nia li ze -
zna nia pod czas pro ce su, sąd wy -
dał wy rok: 26-la tek spę dzi 25 lat
w wię zie niu za za bój stwo na tle
ra bun ko wym, pró bę roz bo ju
i kra dzież. Sę dzia, od czy tu jąc wy -

rok wska zał, że Łu kasz Ch. jest
oso bą kom plet nie zde mo ra li zo -
wa ną i nie bez piecz ną dla spo łe -
czeń stwa.

Po zo sta li oska rże ni, 21-let ni
Ar tur F. i Da mian K. zo sta li ska -
za ni na dwa i pół ro ku po zba wie -
nia wol no ści, 37-let ni Ar tur M.
na dwa la ta i osiem mie się cy. Ska -

za no rów nież za utrud nia nie
śledz twa dziew czy nę Łu ka sza Ch.,
Mar tę A. na sześć mie się cy po -
zba wie nia wol no ści w za wie sze niu
na trzy la ta oraz jej mat kę
Agniesz kę na rok w za wie sze niu
na czte ry oraz do zór ku ra to ra są -
do we go.

(red)

Ćwierć wieku za kratkami za zabójstwo
� 25 lat więzienia za zabicie rowerzysty w parku Dębinki we wrześniu 2011 roku – taki
wyrok usłyszał Łukasz Ch.

Proces
trwał od początku
ubiegłego roku. Łukasz
Ch., główny podejrzany,
nie przyznał się do winy.



Kto pa mię ta sce nę spo wie dzi
w „Nie ma moc nych”? Ka zi mierz
Paw lak jest stro fo wa ny przez
księ dza, że nie by wa w ko ście le,
na co od po wia da, że to przez
„krót ką mo dę”: – No pa nien ka
uklęk nie przede mną wier nym
i chcąc nie chcąc choć by my ślą
zgrze szysz – mó wił re pa triant zza
Bu ga. Te go la ta bał by się chy ba
wsiąść do au to bu su, bo – po noć
– zda rza ły się mło de ko bie ty, któ -
re pod spód nicz ki za po mi na ły za -
ło żyć bie li zny, na co ska rży li się
współ pa sa że ro wie. Do kład niej
– współ pa sa żer ki. W su mie nie
dzi wo ta – nie ka żdy lu bi, a już
na pew no nie ka żdy mu si być na -
ra żo ny na wi dok dam skich czę ści
in tym nych…

Za py ta li śmy w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go, na co
jesz cze ska rżą się pa sa że ro wie.

– By ła skar ga na ko lo ry tram wa -
jów, któ re pro pa gu ją Niem cy
– mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. – Ska rżą cy
stwier dził, że tram wa je są w bar -
wach fla gi nie miec kiej, a my tłu -
ma czy li śmy, że to przy pad ko wa
zbie żność: ko lo ry żół ty i czer wo ny
to bar wy war szaw skie, a da chy
po ma lo wa no na czar no ze wzglę -
dów czy sto prak tycz nych, bo
na ciem nych po wierzch niach za -
bru dze nia są mniej wi docz ne.

Co jesz cze tra fi ło do ZTM ja ko
skar ga? Są na rze ka nia na nę ka ją -
cych współ pa sa że rów: upra wia ją -
cych ide olo gię gen der; kie row ców
au to bu sów, któ rzy są ucią żli wi dla
pa sa że rów; uty ski wa nia na pre ze -
sów… Co z ty mi skar ga mi ro bią
trans por tow cy? – Na wszyst kie
skar gi, któ re do ty czą za kre su
dzia łal no ści Za rzą du Trans por tu

Miej skie go, i któ re speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, od po wia da my
– za pew nia rzecz nicz ka Po toc ka.

Ja kie to wy mo gi? Naj prost sze:
imię, na zwi sko i ad res zgła sza ją -
ce go.

Ubra nia śmier dzą… la ta mi
Ze skarg i wnio sków, ja kie na -

pły wa ją, war to jesz cze wy mie nić
dwie. W jed nej pa sa żer ska rżył się

na „au to bu so wy smro dek”, któ ry
utrzy mu je się na ubra niach przez
kil ka lat. Wnio sku je my, że ska -
rżą cy rze czy wi ście po sia da ubra -
nie, w któ rym je chał au to bu sem
kil ka lat te mu i nie wy wa bił za pa -
chu ni czym. Cóż, a re kla my za -
pew nia ją, że obec ne spe cy fi ki
gwa ran tu ją aro ma ty jesz cze dłu go
po pra niu. Ko mu wie rzyć?

Zwło ki w au to bu sie
Jed nak na szym fa wo ry tem jest

py ta nie o mo żli wość prze wie zie -
nia ko mu ni ka cją pu blicz ną ko ta.
Nic cie ka we go w su mie, bo re gu -
la min prze wo zu do pusz cza jaz dę
ze zwie rzę ciem, o ile nie jest ono
ucią żli we dla in nych pa sa że rów
i je dzie np. w spe cjal nej klat ce.
Ty le tyl ko, że rze czo ny kot był…
mar twy. Py ta nie za pew ne za da no,
bo prze pi sy ZTM sło wem nie

wspo mi na ją o za ka zie prze wo zu
ko cie go tru cheł ka – jest za kaz
trans por tu ma te ria łów nie bez -
piecz nych, gro żą cych za bru dze -
niem czy przed mio tów cuch ną -
cych – ale co w przy pad ku, gdy
zwło ki są cał kiem świe że, pro sto
od we te ry na rza al bo wręcz prze -
ciw nie, za su szo ne? Tak czy owak
– nie wa żne ja kie, grunt, że kot
udał się do Kra iny Wiecz nych Ło -
wów na my szy i au to bu sem czy
tram wa jem wieźć go nie wol no
– re gu lu ją to od dziel ne prze pi sy.

Swo ją dro gą – za sta na wia li ście
się kie dy kol wiek, ile mar twych
cho mi ków, ko tów czy in nych kró -
licz ków jest prze wo żo nych ci cha -
czem w tor bach współ pa sa że rów?
Je śli się nad tym za sta no wić
– pod róż au to bu sem ni gdy już nie
bę dzie ta ka sa ma…

Wik tor To moń

Kobiety bez majtek – czyli na co skarżą się pasażerowie ZTM
� Wiadomo: na punktualność, ceny biletów i brak klimatyzacji. Ale to standard. W tym sezonie hitem były pasażerki bez
majtek, choć to nie jedyne skargi, jakie wpłynęły do ZTM…

Była skarga
na kolory tramwajów,
które propagują Niemcy
– mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka ZTM.
– Skarżący stwierdził, że
tramwaje są w barwach
flagi niemieckiej.

W autobusach czyha gender. A może nawet martwe koty? Malowanie tramwaju to z pewnością ukryta opcja niemiecka!
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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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Ta kie urzą dze nia są po mo cą
dla miej skich mo ni to rin gów. Re -
agu ją na ruch i ro bią zdję cia, do -
ku men tu jąc wszyst ko w za się gu
obiek ty wu. Wy star czy tyl ko zro bić
prze siew zdjęć (bo prze cież mo że
się zda rzyć, że apa rat zo sta nie
wzbu dzo ny przez zwie rzę, czy
przy pad ko we go prze chod nia)
i ma te riał do wo do wy go to wy. Do -
wo do wy, bo sprzęt ma słu żyć wła -
śnie wy ła py wa niu tych, któ rzy

pod rzu ca ją swo je śmie ci (nie po -
trzeb nie, wszak usta wa śmie cio wa
na kła da obo wią zek od bio ru od -
pa dów przez sa mo rzą dy) tam,
gdzie nie wol no.

Fo to pu łap ki ma ją sta nąć
w Ząb kach jesz cze w sierp niu. To
ko lej na pró ba wal ki mia sta ze
śmie cia rza mi. Dwa la ta te mu
za ka żde go wska za ne go „pod rzu -
ca cza” ofe ro wa no ty siąc zło tych.

(red)

Oprócz wspo mnia ne go już pla -
cu za baw park ma też dwa to ry
– do jaz dy na rol kach oraz dla
ste ro wa nych zdal nie sa mo cho -
dów. W ostat nich dniach przy by ły

jesz cze sto li ki do gry w sza chy
i war ca by. To do bry spo sób na po -
pu la ry za cję tych gier, szcze gól nie
kró lew skich sza chów, w któ rych
Po la cy mie li i ma ją wiel kie suk ce -

sy. Zna ne z fil mów ob raz ki po -
chy lo nych w ple ne rze nad sza -
chow ni cą dżen tel me nów za gosz -
czą te raz w Ząb kach?

(red)

Szach i mat w ząbkowskim parku
� Park w Ząbkach zyskuje na atrakcyjności. Po powstaniu placu zabaw, który
mieszkańcy sami sobie „wyklikali” w konkursie producenta kremu, kolejne urządzenia
pojawiają się w parku im. Szuberta.

Miasto naszpikowane fotopułapkami
� Od sierpnia nikt, kto śmieci w Ząbkach i okolicy nie
może się czuć bezpiecznie. W mieście pojawią się
fotopułapki, śledzące brudasów.

Dwa la ta te mu pró bo wa no ła pać „pod rzu ca czy”, ofe ru jąc na gro -
dę za ich iden ty fi ka cję

źródło: w
w

w.zabki.pl

Przed uru cho mie niem tu ne lu
uli cą mo żna by ło prze je chać od
3 Ma ja do Sko rup ki. Te raz jest to
nie mo żli we – od stro ny uli cy
3 Ma ja jest za kaz wjaz du, z ko lei
od Sko rup ki do je chać mo żna tyl -
ko do skrzy żo wa nia z uli cą Fli -
sow skiej. Po nia tow skie go mo żna
je chać tyl ko od Tar go wej – w le wo
lub w pra wo. W efek cie jesz cze
te raz, kil ka na ście ty go dni
po zmia nie, kie row com zda rza się
wje chać pod prąd, choć ozna ko -
wa nie jest wy raź ne.

Roz wią za nie mia ło skie ro wać
sa mo cho dy do tu ne lu, od cią ża jąc
– szcze gól nie w dni tar go we – Po -
nia tow skie go i ogra ni cza jąc tran -
zyt na od cin ku oko ło 300 me trów.
Ty le tyl ko, że miesz kań cy za do wo -
le ni nie są, wska zu jąc, że ta kie
roz wią za nie po wo du je tyl ko za -
mie sza nie. – Przed tem mia łem
do prze je cha nia 60 me trów, te raz
mam pra wie 800. I tak kil ka ra zy

dzien nie – uty sku ją in ter nau ci.
– Czy jest bez piecz niej? Nie wiem.
Wiem, że na pew no jest da lej.

Dla cze go da lej? Pro sty przy -
kład: chce my się do stać w oko li ce
pa sa żu przy Or lej, od stro ny tar -
go wi ska, je dzie my uli cą 3 Ma ja.
Wcze śniej mo gli śmy skrę cić bez -
po śred nio w Po nia tow skie go
i po stu me trach jaz dy by li śmy
przy pa sa żu. Te raz trze ba do je -
chać do Pił sud skie go, skrę cić
w Tar go wą – i na jej koń cu do cie -

ra my wprost na pa saż. Jesz cze go -
rzej, je śli chce my za trzy mać się
w oko li cach skrzy żo wa nia z Fli -
sow skiej – od Sko rup ki nie wje -
dzie my, bo jest za kaz. Ruch rze -
czy wi ście mniej szy, co za uwa ża ją
miesz kań cy, ale czy jest bez piecz -
niej? – Zda rza ją się kie row cy,
któ rzy mi mo za ka zu wje żdża ją
w uli cę pod prąd – po wie dział
nam je den z miesz kań ców. – Lu -
dzie mó wią, że po li cja po win na
sta nąć i wle piać man da ty, ale bez

prze sa dy: nie ma ich aż ty lu, że by
an ga żo wać po li cjan tów na kil ka
go dzin. Go rzej jest, jak jest targ
– wte dy nie bez pie czeń stwo na -

tknię cia się na „za po mi nal skie go”
jest więk sze.

Naj go rzej jed nak ma ją ci, któ -
rzy na Po nia tow skie go tra fia ją
spo ra dycz nie. Je śli bo wiem skrę -
cą ze Sko rup ki, to nie świa do mi

zmian mu szą skrę cić w uli cę Fli -
sow skiej i al bo wró cić na Sko rup -
ki, al bo przez Or lą do trzeć na 3
Ma ja. Tak czy owak – nie zna jąc
oko licz nych ulic, klu cze nie i ob -
jaz dy ma ją gwa ran to wa ne.

– Zmia ny zo sta ły po dyk to wa ne
wzglę da mi bez pie czeń stwa – bro ni
or ga ni za cji ru chu bur mistrz Ro bert
Per kow ski. – W oko li ce ba za ru do -
cho dzą dwie uli ce jed no kie run ko -
we: Wio sen na i Tar go wa, więc ty le
sa mo po win no od cho dzić. Uli ce
jed no kie run ko we ma ją swo ją wa dę,
bo ła mią przy zwy cza je nia i po wo du -
ją wy dłu że nie do jaz du, ale ich za le -
tą jest to, że po pierw sze oszczę dza -
ją miej sce w pa sie dro go wym, któ re
mo żna wy ko rzy stać na bu do wę
chod ni ka – a pla nu je my prze bu do -
wę ulic Tar go wej i Po nia tow skie go,
a po dru gie po zwa la ją na więk szą
licz bę miejsc par kin go wych w dni
tar go we. Ta kie roz wią za nie mia ło
więc ska na li zo wać ruch, po pra wić
bez pie czeń stwo i zwięk szyć do stęp -
ność miejsc par kin go wych.

Suk ces?
(wt)

Poniatowskiego dwustronnie jednokierunkowa. Logiczne?
� Od otwarcia tunelu pod torami w Ząbkach na ulicy Poniatowskiego obowiązuje nowa organizacja ruchu. Tyle tylko, że zdaniem
mieszkańców, jest ona kompletnie nielogiczna.

Ulice
jednokierunkowe mają
swoją wadę, bo łamią
przyzwyczajenia
i powodują wydłużenie
dojazdu, ale ich zaletą
jest to, że po pierwsze
oszczędzają miejsce
w pasie drogowym, które
można wykorzystać
na budowę chodnika
– mówi burmistrz.



Au to rzy ra por tu, po wsta łe go
na zle ce nie por ta lu wspól no -
ta.org.pl, oce nia li lo kal ne sa mo -
rzą dy pod ką tem fi nan so wym
(zdo by wa nie i wy da wa nie fun du -

szy, przy cho dy, dy na mi ka wy dat -
ków), go spo dar czym (wzrost
i roz wój firm, bez ro bo cie, tu ry sty -
ka), in fra struk tu ral nym (bu do wa
sie ci wo do cią go wej, ka na li za cyj -

nej czy dro go wej) oraz ja ko ści ży -
cia (ja kość i licz ba szkół i przed -
szko li, po ziom kul tu ral ny i oświa -
to wy itp.). Po szcze gó ło wej ana li -
zie da nych stwo rzo no ran king

gmin w ka żdej ka te go rii, a na -
stęp nie ogól ny. Jak w nim wy pa -
da ją Mar ki, Ząb ki i Zie lon ka?

Oka zu je się, że nie źle. Naj le -
piej pre zen tu ją się Ząb ki, któ re
w ogól nym ran kin gu za ję ły 72
miej sce (przy po mnij my – na bli -
sko 2,5 ty sią ca gmin!). Choć
pod wzglę dem go spo dar czym
upla so wa ły się w po ło wie staw ki
(1271 miej sce), to pod wzglę dem
fi nan so wym mia sto by ło na 578
miej scu, in fra struk tu ral nym
– 255, a pod wzglę dem ja ko ści ży -
cia spo łecz ne go – na trze cim.

Do bry mi wy ni ka mi mo że się
też po szczy cić Zie lon ka: gmi na
za ję ła 373 miej sce. Zło ży ły się
na to po zy cje w dru giej po ło wie
staw ki pod wzglę dem fi nan so wym
i go spo dar czym (od po wied -
nio 1656 oraz 1456) oraz bar dzo
wy so kie, tuż po ni żej pierw szej

set ki w wy mia rze in fra struk tu ral -
nym i spo łecz nym (127 i 110).

Z pod war szaw skiej trój ki naj go -
rzej wy szły Mar ki – na 668 po zy cji.
Naj bar dziej za szko dzi ły im fi nan se,
pla su ją ce mia sto nie mal na sa mym
koń cu ran kin gu – 2390 miej sce. Ja -
kość ży cia w mie ście też nie jest
naj lep sza, bo oce nia jąc ją skla sy fi -
ko wa no gmi nę na 917 miej scu, le -
piej jest z go spo dar ką – 696 miej -
sce. Jed nak in we sty cja w ka na li za -
cję i wo do cią gi wy cią gnę ły Mar ki
na trze cią lo ka tę pod wzglę dem in -
fra struk tu ral nym, dzię ki cze mu nie
spa dły w ran kin gu po ni żej ty sią ca.

Jesz cze rzut oka na jed ną z ta bel
– do chód na oso bę. To aku rat nie
jest mia ro daj ny aspekt, dla te go też
nie był bra ny pod uwa gę w oce nie
gmi ny, ale po nie waż Po la cy za wsze
lu bi li za glą dać in nym do kie sze -

ni… Śred nio w Ząb kach do chód
per ca pi ta to 2760 zł, 3090 zł za ra -
bia się prze cięt nie w Zie lon ce,
a w Mar kach – 2736 zł.

Gdy by wgłę bić się w szcze gó ło -
we opra co wa nie, mo żna zna leźć
do kład niej sze in for ma cje o po -
szcze gól nych kry te riach. Mi ło śni -
ków ta bel, al go ryt mów i wy li cza -
nek za chę ca my do sa mo dziel nej
ana li zy: ra port do stęp ny jest
pod ad re sem http://www.cu ru -
lis.pl/O_fir mie/Ra por ty_ba daw -
cze.html.

(wt)

3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezpośrednio Wawa Conrada 18 69 m2

397 tys. 792-258-164

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
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·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
·Ogrodnictwo i sprzątanie posesji tel.
503-850-516

KOMPUTERY
·0 TANI SERWIS KOMPUTEROWY – 0 ZŁ
DOJAZD, 18 ZŁ/H – 510-540-640

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·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
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Poszukuję ekipy tynkarskiej na agregat PFT G4
tynki gipsowe i cem/wap 790-015-828

WYPOCZYNEK
·Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej 14 dni
01.0--14.09 cena 1199 zł/os. 14 dni 15.0--28.09
cena 1099 zł/os. Informacje i zapisy: Warszawa,
ul. Marszałkowska 81 lok. 25, tel. 22 834-95-29

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

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

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra,
pocztówki, książki, odznaczenia, szable,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Z podwarszawskiej
trójki najgorzej wyszły
Marki, na 668 pozycji.
Najbardziej zaszkodziły im
finanse, plasujące miasto
niemal na samym końcu
rankingu – 2390 miejsce.

W Ząbkach żyje się najlepiej?
� Opublikowano raport podsumowujący kadencję samorządów w latach 2010–14. Dokument brał pod uwagę
wszystkie gminy w Polsce – łącznie 2479 jednostek samorządowych – i już wiadomo, gdzie żyje się lepiej, a gdzie gorzej.

Tunel w Ząbkach – poprawił wynik infrastrukturalny czy
społeczny?

Słabo z finansami, słabo z przedszkolami, słabo z inwestycjami
innymi niż kanalizacja – w porównaniu z sąsiadami Marki

wypadają najwyżej średnio…



Ba ta lię o tań szą ko mu ni ka cję
dla swo ich miesz kań ców wła dze
Ma rek pro wa dzi ły od daw na, jed -
nak do pie ro sta ra nia roz po czę te
pod ko niec ubie głe go ro ku przy -

nio sły sku tek. Po za twier dze niu
no wej ta ry fy przez Ra dę War sza -
wy, od po cząt ku te go mie sią ca
urząd mia sta w Mar kach wy da je
kar ty z za ko do wa ny mi na nich
tań szy mi bi le ta mi. Aby uzy skać
ta ką kar tę, wy star czy wy peł nić
wnio sek do stęp ny na stro nie
www.mar ki.pl. Na stęp nie na le ży
się udać oso bi ście do Punk tu Ob -
słu gi Kar ty Mar ko wia ni na (po kój
nr 11 w urzę dzie mia sta Mar ki),
oka zać do ku ment to żsa mo ści ze
zdję ciem oraz pierw szą stro nę
PIT -u za 2013 rok z po twier dze -
niem zło że nia roz li cze nia po dat -
ku do cho do we go od osób fi zycz -
nych w Urzę dzie Skar bo wym
w Wo ło mi nie (a w przy pad ku

dzie ci i mło dzie ży rów nież le gi ty -
ma cję uczniow ską lub stu denc ką)
oraz pod pi sać czy tel nie wnio sek.
Punkt wy ra bia ją cy kar ty czyn ny
jest od po nie dział ku do piąt ku
mię dzy 8.00 a 18.00.

Dla cze go war to wy ro bić Kar tę
Mar ko wia ni na? Po pro stu – bo to
się opła ca. Bi let mie sięcz ny
na dwie stre fy kosz tu je obec -
nie 210 zł. Z KM – czter na ście zło -
tych mniej. Ró żni ca wi docz na jest
jesz cze bar dziej przy za ku pie bi le -
tów kwar tal nych: za miast 536 zł
kosz tu ją one 482 zł. Tym sa mym
Mar ki zrów na ły się ce no wo – je śli
cho dzi o ko mu ni ka cję w II stre fie
bi le to wej – z Kar tą War sza wia ka.

(red)

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

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

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

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

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

IPN ak cję pro wa dzi na te re nie
ca łe go kra ju, po ka zu jąc syl wet ki
po sta ci, któ re mia ły wpływ na pol -
ską hi sto rię w XX wie ku. Są wśród
nich nie tyl ko wy mie nie ni na wstę -
pie, ale też ge ne ra ło wie Fiel dorf,
Oku lic ki, Sosn kow ski czy Ro wec -
ki, pro fe sor Strzem bosz czy me ce -

nas Si ła -No wic ki. Do Ma rek tra fią
bro szu ry z ży cio ry sa mi.

Ak cja ma cha rak ter edu ka cyj ny
– jak czę sto za sta na wia my się, kim
by ła oso ba, któ rej na zwi sko wi dzi my
w swo im ad re sie? A tym cza sem mo -
że się oka zać, że np. Pił sud ski uwiel -
biał pa sjan se i miał ogrom ny dy stans

do swo jej oso by (uwiel biał swo je ka -
ry ka tu ry), a An ders był oska rżo ny
o to, że kosz ty utrzy ma nia swo ich
ko ni prze rzu ca na woj sko – a w swo -
jej ar mii miał praw dzi we go nie -
dźwie dzia w stop niu ka pra la.

Do bry po mysł?
(red)

A ty znasz patrona swojej ulicy?
� Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął akcję „Patroni naszych ulic”. W jej ramach
mieszkańcy Marek, którzy mają swoje posiadłości przy ulicach Popiełuszki,
Piłsudskiego czy Andersa dostaną możliwość poznania życiorysów tych osób.

Mo wa o oko li cach ulic Pił sud -
skie go i Tar go wej. Te raz sto ją tam
dwa bu dyn ki ko mu nal ne, któ re la ta
świet no ści ma ją już daw no za so bą.
We dług wstęp nych pla nów ma ją
być wy bu rzo ne, a po za go spo da ro -
wa niu po zy ska nej w ten spo sób
prze strze ni w ich miej scu po wsta -

nie miej ski plac, na któ rym bę dą
mo gły być or ga ni zo wa ne du że im -
pre zy. Obok mo że sta nąć wie lo -
kon dy gna cyj ny bu dy nek z punk ta -
mi usłu go wy mi na par te rze.

Kon cep cja ma kosz to wać 30 ty -
się cy zło tych.

(red)

Idą zmiany w centrum Ząbek
� Władze Ząbek przygotują koncepcję
zagospodarowania terenów, które obecnie są
zajmowane przez budynki komunalne.

Gwo li przy po mnie nia – pierw -
sza rocz ni ca ślu bu to pa pie ro wa,
pią ta – drew nia na, wzmian ko wa -
na cy no wa jest dzie sią tą z ko lei.
Na to miast pań stwo Ja dwi ga i Ry -
szard Czycz kie wi czo wie z Ma rek

wła śnie ob cho dzi li dia men to we
go dy, czy li – uwa ga – sześć dzie siąt
lat swo je go ma łżeń stwa. Gra tu la -
cje! I ży czy my bry lan to wej rocz ni -
cy. To już za pięt na ście lat…

(red)

Sześćdziesiąt lat razem
� W czasach, gdy w Polsce co trzecie małżeństwo
kończy się rozwodem, trzeba docenić tych, którzy wyszli
poza cynową rocznicę małżeńską.
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500 Kart Markowianina w trzy tygodnie
� Kartę Markowianina, uprawniającą do tańszych przejazdów stołeczną komunikacją
miejską, można wyrabiać od 1 sierpnia. W ciągu pierwszych trzech tygodni wydano ich 500.




