
N
r1

4
(2

31
)

12
w

rz
e

śn
ia

20
14

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

PPooddwwaarrsszzaawwsskkiiee
MMaarrkkii,,  ZZąąbbkkii,,  ZZiieelloonnkkaa

NAKŁAD 15 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 433
redakcja@gazetaecho.pl

Przy po mnij my: w ostat nią nie -
dzie lę wa ka cji 2009 ro ku miesz -
kań cy Ma rek sta nę li wzdłuż uli cy
Pił sud skie go, któ ra jest głów ną
ar te rią wy lo to wą na pół noc ny
wschód dla War sza wy. Ter min nie
był przy pad ko wy: to był oczy wi sty
czas po wro tów z wy po czyn ku, po -
ka zu ją cy naj le piej, jak bar dzo za -
kor ko wa ne jest mia sto. We dług
ów cze snych da nych, dzien nie
przez Mar ki prze je żdża ło 60 ty -
się cy po jaz dów. Miesz kań cy do -
ma ga li się przy spie sze nia prac

nad bu do wą ob wod ni cy, jed nak
wy bra li me to dę po ko jo wą – za -
miast blo ko wać dro gę (co nie
mia ło by więk sze go sen su, bo nie
mo żna za blo ko wać cze goś, co jest
nie ru cho me) – roz da wa li kie row -
com cu kier ki, pro sząc ich o po -
par cie pe ty cji do rzą du o bu do wę
ob wod ni cy.

O ak cji by ło gło śno, ale na jej
efek ty przy szło nie co po cze kać
– do pie ro w ko lej nych la tach uda -
ło się spra wić, że ob wod ni ca Ma -
rek tra fi ła naj pierw na re zer wo wą

li stę rzą do wą dróg do prze bu do -
wy, a w 2012 ro ku pre mier Do -
nald Tusk pod czas swo je go dru -
gie go exposé za gwa ran to wał jej
bu do wę. W pierw szej po ło wie te -
go ro ku uda ło się wresz cie otwo -
rzyć ofer ty prze tar go we (po wie -

lo krot nym prze kła da niu ze wzglę -
du na py ta nia ofe ren tów), w po ło -
wie wrze śnia ma zo stać ogło szo ny
wy ko naw ca bu do wy dwóch frag -
men tów tra sy. Ty le hi sto rii.

Pięć lat po „ak cji cu kier ko wej”
jej or ga ni za to rzy za pro si li miesz -
kań ców na wko pa nie „kap su ły
cza su” – skrzyn ki do ku men tu ją cej
do tych cza so we sta ra nia o ob wod -
ni cę. Miesz kań cy mo gli za de cy do -
wać, co się w niej znaj dzie. A za -
mknię to w niej li stę z pod pi sa mi

dokończenie na stronie 2

Obwodnica
Marek zostanie oddana
do użytku najwcześniej
w 2017 roku.

Obwodnica Marek i kapsuła czasu
� Pięć lat temu na naszych łamach zastanawialiśmy się, czy twórcy akcji cukierkowej
„coś ugrali”. Teraz, gdy budowa obwodnicy Marek jest na progu robót, mareccy
społecznicy postanowili o sobie przypomnieć.



Sied mio ro za wod ni ków klu bu
– Ja kub Bro ma, Kac per Waś,
Klau dia Adam czyk, Lu dwi ka Mo -
czul ska, Mar tin Ba na szek, Mar ta
Bań kow ska i Bog dan Bań kow ski
– na prze ło mie lip ca i sierp nia
bra li udział w mi strzo stwach Eu -
ro py w war ca bach 100-po lo wych
w Piń sku na Bia ło ru si.

Choć tra dy cyj nie i roz ryw ko wo
gra się w war ca by na zwy kłej sza -
chow ni cy o 64 po lach, to dys cy pli -
ną spor to wą są wła śnie war ca by
stu po lo we, zwa ne pol ski mi. Gra
się na war ca bow ni cy 10 na 10 pól,
ka żdy z gra czy ma do dys po zy -
cji 20 pio nów. Co cie ka we, choć
gra no si na zwę „war ca bów pol -
skich”, to po wsta ła we Fran cji,
w pierw szej po ło wie XVIII wie ku.
Skąd więc Pol ska w na zwie? We -
dług le gen dy, wy my ślił ją pol ski
ofi cer Fran ci szek Żubr ze świ ty
kró lo wej Ma rii Lesz czyń skiej,
cór ki pol skie go kró la Sta ni sła wa
Lesz czyń skie go i żo ny fran cu skie -
go mo nar chy Lu dwi ka XV. Że by
spra wę za gma twać bar dziej
– do po ło wy XIX wie ku w Pol sce
by ła na zy wa na „war ca ba mi fran -

cu ski mi”. Obec nie zaś uży wa się
na zwy „war ca by mię dzy na ro do -
we”, a roz gryw ki or ga ni zo wa ne są
pod pa tro na tem po wsta łej w 1947
ro ku Świa to wej Fe de ra cji War ca -
bo wej, do któ rej Pol ska na le ży
od 1975 ro ku.

Po la cy roz gry wa li swo je par tie
w run dach trwa ją cych na wet
po pięć go dzin – ka żda gru pa wie -
ko wa (by ły czte ry) ro ze gra ła
w cią gu sze ściu dni po dzie więć
rund. Pol skiej ka drze nie uda ło
się zdo być żad ne go me da lu, a naj -
le piej wy padł za wod nik wła śnie
z Ma rek – Ja kub Bro ma, któ ry
za jął siód me miej sce. Ku ba,
uczeń SP nr 5 w Mar kach, ma już
na swo im kon cie zło ty i srebr ny
me dal z mi strzostw Pol ski w war -
ca bach 64-po lo wych oraz in dy wi -
du al ne zwy cię stwo w XII Mi strzo -
stwach Pol ski Szkół i UKS -ów
w Po zna niu.

Przed pol ski mi war ca bi sta mi
– w tym ta kże ty mi z Ma rek – mi -
strzo stwa świa ta, któ re od bę dą się
w Es to nii.

Po wo dze nia!
(wt)

po par cia pod pe ty cją o bu do wę,
ste no gram z prze mó wie nia sej mo -
we go Do nal da Tu ska, w któ rym
pa da ją sło wa o bu do wie ob wod ni -
cy, od bla sko wą ka mi zel kę, w ja -
kiej cho dzi li wo lon ta riu sze z cu -
kier ka mi, je den z dłu go pi sów,
któ rym skła da no pod pi sy pod pe -
ty cją, a ta kże – na wnio sek in ter -
nau tów – zdję cia kor ków, cię ża -
rów kę (z przy czyn oczy wi stych tyl -
ko mo del) – jed ną z tych, któ rych
ty sią ce co dzien nie prze je żdża ją
przez Mar ki oraz sło ik ze spa li na -
mi sa mo cho do wy mi. Kap su ła tra -
fi ła w miej sce wska za ne przez Ge -
ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo -
wych i Au to strad – przy wia duk cie
Tra sy To ruń skiej nad Ra dzy miń -
ską, bę dą cym obec nie zjaz dem
w stro nę Ma rek. Po zbu do wa niu
ob wod ni cy na syp znik nie, ale kap -
su ła zo sta nie. Za sy py wa li ją człon -
ko wie gru py Mar ki 2020 (za rząd
gru py za mel do wał się w kom ple -
cie, re la cjo nu jąc krót ko swo je
dzia ła nia z ostat nich pię ciu lat),
urzęd ni cy (był m.in. by ły wi ce sta -
ro sta wo ło miń ski Ry szard Wę sier -

ski oraz Mał go rza ta Tar now ska,
rzecz nicz ka GDD KiA, pry wat nie
miesz kań cy Ma rek), spo łecz ni cy
z SI SKOM -u, wresz cie „zwy kli”
miesz kań cy, któ rzy ob wod ni cy do -
cze kać się nie mo gą. Po wko pa niu
kap su ły po sa dzo no jesz cze sym bo -
licz ny dąb, po czym po czę sto wa no
zgro ma dzo nych „ob wod ni co wym”
tor tem.

A sa ma ob wod ni ca zo sta nie od -
da na do użyt ku naj wcze śniej

w 2017 ro ku. Jak mó wił Szcze pan
Ostasz, po do koń cze niu for mal -
no ści i skom ple to wa niu do ku -
men tów, pra ce bu dow la ne za czną
być wi docz ne pod ko niec przy -
szłe go ro ku, pod wa run kiem, że
do roz strzy gnięć prze tar go wych
nie bę dzie od wo łań czy pro te -
stów.

Cze ka ło się ty le lat, po cze ka się
jesz cze dwa z nie wiel ką gór ką…

(wt)

Kapsuła na chwilę przed zamknięciem

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

dokończenie ze strony 1

Obwodnica Marek i kapsuła czasu

UKS Struga w europejskiej czołówce
� Nie wszyscy mieli w tym roku wakacje – zawodnicy
UKS Struga z Marek, powołani do kadry narodowej
w warcabach, kanikułę spędzili bardzo pracowicie…
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Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

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

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

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

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

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

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

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

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

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

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

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

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

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

ZBA DA NIE SŁU CHU….

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

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

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

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

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

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

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

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

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

promocja

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Dro ga nr 631 jest gra ni cą mię -
dzy Ząb ka mi a Zie lon ką. Co -
dzien nie prze je żdża ją tę dy ty sią ce
sa mo cho dów, a po roz bu do wie
bę dzie ich jesz cze wię cej. Ra zem
z sa mo cho da mi przy bę dzie też
ha ła su – a wła śnie przed nim ma -
ją chro nić usta wia ne ekra ny. Dla -
cze go stać bę dą tyl ko po jed nej
stro nie?

Naj bli ższe za bu do wa nia Zą bek
wzdłuż bu do wa nej tra sy są w od -
le gło ści nie więk szej niż sto me -
trów – im ha łas do ku czał by naj -
bar dziej. Zu peł nie ina czej jest
w przy pad ku Zie lon ki – tam
od tra sy do do mów jest więk sza
od le głość, a do dat ko wo ro śnie
las, któ ry ta kże tłu mi dźwię ki.
Dla te go wła śnie ekra nów po tej
stro nie nie bę dzie.

Nie zna czy to, że ni gdy ich tam
nie bę dzie. Mo żna prze cież przy -
pusz czać, że kie dyś Zie lon ka roz -
ro śnie się bar dziej w kie run ku
dro gi 631. I co wte dy?

Dro go wcy za pew nia ją, że trzy
la ta po za koń cze niu prze bu do wy

bę dzie prze pro wa dzo na ana li za
po re ali za cyj na. Je śli oka że się, że
nor my ha ła su są prze kra cza ne
– ekra ny zo sta ną do sta wio ne.

Pra ce nad roz bu do wą dro gi 631
trwa ją. – Ma my go to we po -
nad 60% in we sty cji – de kla ru je
Mo ni ka Bur don, rzecz nicz ka
MZDW. – Naj dłu żej trwa ły pra ce
przy prze kła da niu in sta la cji pod -
ziem nych, sa me pra ce dro go we
po su wa ją się szyb ko i zgod nie
z har mo no gra mem. Pod ko niec
te go ro ku wy ko naw ca przy stą pi
do ro bót przy bu do wie dru giej
jezd ni.

Prze bu do wa dro gi roz po czę ła
się na po cząt ku te go ro ku. Ma
kosz to wać bli sko 46 mln zł i za -
koń czyć się w czerw cu 2016.
Oprócz do dat ko wej jezd ni na od -
cin ku mię dzy skrzy żo wa niem
dróg 631 i 634 a gra ni ca mi War -
sza wy bę dzie też chod nik i ście żka
ro we ro wa. Do dat ko wo prze bu do -
wa ne bę dą skrzy żo wa nia z dro ga -
mi lo kal ny mi.

(wt)

Ekrany w Ząbkach

Zielonka (na razie) bez nich
� Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 trwa – oprócz
nowych pasów ruchu widać już ekrany
dźwiękochłonne. Tyle że są ustawiane tylko po jednej
stronie – ząbkowskiej…

Wszyst ko przez sy gna li za cję
świetl ną, któ ra do pusz cza jed no -
cze śnie ruch w tyl ko jed nym kie -
run ku – nie mo żli we jest za tem, by
jed no cze śnie skrzy żo wa nie prze -
je żdża li ja dą cy w kie run ku War -
sza wy i Ma rek, bądź kie row cy
z Zą bek w stro nę Zie lon ki mi ja li
się z ty mi, któ rzy ja dą w dru gą
stro nę. Sa mo cho dy tkwią w bez -
ru chu po kil ka na ście mi nut, a ich
sznur cią gnie się nie mal przez ca -
łą dłu gość po sze rza nej dro gi
i jesz cze dłu go po za nią.

Urząd mia sta Zie lon ka wy sto -
so wał pi smo do Ma zo wiec kie go
Za rzą du Dróg Wo je wódz kich
z proś bą o uspraw nie nie ru chu.

– Ro zu mie my, że pod czas pro -
wa dze nia in we sty cji nie ma mo żli -

wo ści unik nię cia utrud nień, jed -
nak nie są do pusz czal ne utrud nie -
nia po wo du ją ce pa ra liż ru chu
w ska li mia sta i po wia tu – pi szą
urzęd ni cy. – W związ ku z po wy -
ższym pro si my o pod ję cie nie -
zwłocz nie in ter wen cji, któ ra spo -
wo du je uspraw nie nie ru chu
na skrzy żo wa niu dróg wo je wódz -
kich 631 i 634, mię dzy in ny mi
zmia nę cy klu sy gna li za cji świetl -
nej, tak aby by ła do sto so wa na
do fak tycz nych po trzeb ru chu
i udo stęp nie nie pa sów do pra wo -
skrę tu.

MZDW pi lo tu je sy tu ację. – 9
wrze śnia na skrzy żo wa niu prze -
pro gra mo wa no sy gna li za to ry
i czas prze jaz du na zie lo nym
świe tle zo stał wy dłu żo ny – mó wi

Mo ni ka Bur don, rzecz nicz ka Ma -
zo wiec kie go Za rzą du Dróg Wo je -
wódz kich. – Sza cu je my, że prze -
pływ po jaz dów zwięk szy się
o oko ło 30%. Nie ste ty nie da się
cał ko wi cie upłyn nić tam ru chu
– na tej tra sie prze je żdża po -
nad 20 ty się cy sa mo cho dów.

Je że li znów za to ry się bę dą po -
wta rzać, MZDW bę dzie pró bo -
wać wdro żyć in ne roz wią za nia.
– Je śli te ren na to po zwo li, nie
wy klu cza my wy zna cze nia pra wo -
skrę tów. Nie ma my jed nak wiel -
kie go po la ma new ru, bo bra ku je
na to miej sca – mó wi Bur don.

Tym cza so wa or ga ni za cja ru chu
na skrzy żo wa niu ma obo wią zy wać
do koń ca ro ku.

(red)

Zmiana świateł, korki w stronę Zielonki mniejsze?
� 30 sierpnia wprowadzono nową organizację ruchu na poszerzanej trasie 631.
W efekcie tworzyły się – i wciąż tworzą – gigantyczne korki.



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

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:
12,14-19,21-26.09

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. 502-280-7204

No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je my
się wspa nia le: ustę pu je my miej -
sca, mu zy ki słu cha my tyl ko przez
słu chaw ki… To czym tak bar dzo
grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus mo -
że być pu sty – a sta nie ta ki je den,
nie rzad ko z dru gim i stoi. Nie, że
za raz wy sia da. Pół tra sy tak prze -
stoi, cza sa mi na wet wy sia da jąc, że -
by mo żna by ło wsiąść. I wra ca

na miej sców kę przy drzwiach.
Czort wie – mo że ktoś lu bi pa trzeć
na mi ga ją cy nie mal pod sto pa mi
as falt? Zresz tą – jak chce, to niech
stoi. Ty le, że w przy pad ku ko niecz -
no ści ewa ku acji bę dą pro ble my
z awa ryj nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo ny
A sko ro już o sie dzą cych miej -

scach – sze ro ko roz sta wio ne ko la -
na. Co praw da dys pla zja sta wu bio -
dro we go to po wa żne scho rze nie,
ale trud no przy pusz czać, że na gle
się roz wi nę ła wśród mło dzie ży.
A mo że to nie wi na bio der, tyl ko
per ma nent na wa da mię śni przy wo -

dzi cie li ud? Cho ciaż na mię śnie
u do tknię tych ze spo łem sze ro kie go
roz sta wu ko lan nie ma co na rze kać
– bez tru du dźwi ga ją za wie szo ny
na wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi de -
ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro wie
nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa przy -
stan ki – i dać szan sę na za ję cie

wol ne go tym, któ rzy wsie dli póź -
niej? Nie trze ba by się prze py -
chać, trą cać – ale nie. Te miej sca
bli żej przej ścia ja kieś lep sze są?
O, al bo jesz cze do dat ko wo ukła -
da nie na sie dze niu od okna to reb
i sia tek. Re zer wa cja dla przy ja -
ciół ki, co wsią dzie na na stęp nym,
czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko mór -
ki, któ rej ja kość nie dość, że jest
gor sza od dy cha wicz ne go dziu ra -
we go tłu mi ka tra ban ta, to jesz cze
do rów nu je mu gło śno ścią. I nie
ma zna cze nia, czy to Haydn czy
Week end. Chcesz po słu chać mu -
zycz ki? Użyj słu cha wek. Współ -
pa sa że ro wie nie mu szą po dzie lać
two ich gu stów. A po za tym, jak
się uprzeć, mo żna to pod cią gnąć
pod pu blicz ne od twa rza nie
– a wów czas ZA iKS się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -
der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -
rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.

By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go
czosn ku i nie zwa ża jąc na woń
do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -
ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner wu -

ją ce jest, gdy tram waj już sta nął,
drzwi otwar te, kto miał wy siąść to
wy siadł i za czy na się wsia da -
nie. I wła śnie wte dy gap cio (al bo
gap cia, wszyst ko jed no) zry wa się
z sie dze nia z te le fo nem przy
uchu, bo się za ga dał i nie za uwa -
żył. A sko ro już o ga da niu – patrz
aka pit o mu zy ce. Gło śne roz mo -
wy o tym, co He niek mó wił o Go -
ś ce i co na to Be ata nie in te re su -
ją 99% współ pa sa że rów. Resz ta
to agen ci ob ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi we.
Mo żna do pi sać jesz cze na mięt ne
dłu ba nie w no sie, po pra wia nie
ma ki ja żu, zdej mo wa nie bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.

Stacze przydrzwiowi? Są!



Au to bus Ząb ki -1 ja dąc w kie -
run ku cen trum han dlo we go uli cą
ks. Sko rup ki, nie skrę ca bez po -
śred nio w ul. Or lą w stro nę tu ne -
lu, tyl ko je dzie uli ca mi Lan gie wi -
cza, Wy zwo le nia i 3 Ma ja. Za trzy -
mu je się przed Miej skim Cen trum
Spor tu, czy li pły wal nią i krę giel nią
oraz na dwóch no wych przy stan -

kach – jed nym zlo ka li zo wa nym
na ul. Lan gie wi cza (mię dzy Li po -
wą i Wy zwo le nia) i na ul. 3 Ma ja
przy ul. Le gio nów na wy so ko ści
ośrod ka zdro wia. Na stęp nie za -
wra ca na ron dzie przy pa sa żu
przy Or lej i wje żdża do tu ne lu.

Na wnio sek ro dzi ców uczniów
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 i miesz -

kań ców re jo nu ul. Ba to re go au to -
bus li nii Ząb ki -1 po za trzy ma niu
się na przy stan ku Urząd Mia -
sta 01 za wra ca na ron dzie
na ul. Woj ska Pol skie go, za miast
ul. Le szyc kie go je dzie ul. Ko le jo -
wą do ul. Ba to re go i za trzy mu je
się na przy stan ku PKP Ząb ki 01
na ul. Ba to re go. Zmia ny do ty czą
wa rian tu tra sy „Pił sud skie go” li nii
Ząb ki -1 w dni po wsze dnie i świą -
tecz ne. Tra sa w wa rian cie „Skraj -
nia” nie ule gła zmia nom.

W związ ku z otwar ciem skrzy żo -
wa nia ul. Po wstań ców z dro gą wo je -
wódz ką 631 li nia Ząb ki -2 wró ci ło
na stan dar do wą tra sę tj. funk cjo nu ją
po now nie przy stan ki Po wstań ców
Las 01 i 02 oraz Macz ka 01 i 02.
W wa ka cje li nię Ząb ki -2 ob słu gi wa -
ły tyl ko trzy au to bu sy. Od 1 wrze -
śnia znów je żdżą czte ry, w tym je den
o zwięk szo nej po jem no ści. W związ -
ku z re mon tem ul. Woj ska Pol skie -
go i bu do wą ron da przy ul. 11 Li sto -
pa da li nia Ząb ki -2 do za koń cze nia
tych prac kur su je ob jaz dem uli ca mi
Le szyc kie go i Ba to re go.

A skąd proś ba o uwa gę przy wsia -
da niu na pę tli M1? To pro ste: Zie -
lon ka uru cho mi ła wła sną ko mu ni -
ka cję, któ ra jest re ali zo wa na po dob -
ny mi po jaz da mi… (red)

Zmiany w komunikacji w Ząbkach

Łatwo pomylić autobusy!
� Od 1 września zmieniły się trasy linii Ząbki-1 i Ząbki-2. Władze miasta proszą też
o uważne wybieranie autobusów…
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Po roz bu do wie kon te ne ra mi SP
nr 3 oraz pla nach ta kiej w przy pad -
ku SP nr 2 by ła też mo wa o roz bu -
do wie w tym sa mym sys te mie szko ły
nr 1. Zo stał na wet roz pi sa ny prze -
targ, któ ry przed wa ka cja mi zo stał
unie wa żnio ny. Przy czy na by ła oczy -
wi sta: je dy nym kry te rium, ja kie de -
cy do wa ło o przy ję ciu ofer ty, by ła ce -
na. Swo ją pro po zy cję zło ży ła jed na
fir ma – opie wa ła na nie co po nad 2,5
mln zł, pod czas gdy urząd za pla no -
wał na ten cel je dy nie mi lion.

Ist nie je oczy wi ście mo żli wość
pod nie sie nia kwo ty prze zna czo -
nej na in we sty cję, jed nak Ząb ki
po ana li zie swo ich mo żli wo ści fi -
nan so wych orze kły, że w tym
przy pad ku wy da nie do dat ko we -
go 1,5 mln nie wcho dzi w ra chu -
bę, stąd unie wa żnie nie prze tar gu.

Co te raz?
Wła dze mia sta zde cy do wa ły, że

no we go prze tar gu na mo du ły
przy SP nr 1 nie bę dzie. – Nie re -
zy gnu je my jed nak z roz bu do wy
szko ły. Bę dzie wspól ny prze targ
na roz bu do wę SP nr 3 oraz tym -

cza so wą mo der ni za cję SP nr 1
– mó wi bur mistrz Ro bert Per kow -
ski. – Gdy za koń czą się pra ce
przy „trój ce”, pla nu je my zmia nę
re jo ni za cji szkół, na czym zy ska ją
ta kże ucznio wie szko ły przy Pił -
sud skie go. Wie my, że jest trud no
– mia sto zaj mu je pierw sze miej sce
w wo je wódz twie pod wzglę dem
na tu ral ne go przy ro stu miesz kań -
ców, do te go do szła re for ma sys te -
mu oświa to we go. Roz bu do wa ba -
zy oświa to wej jest dla nas bez -
względ nym prio ry te tem, stąd
prze tar gi na roz bu do wy już ist nie -
ją cych szkół oraz pod pi sa nie ak tu
no ta rial ne go na za kup dział ki,
na któ rej sta nie cał ko wi cie no wa
szko ła, mię dzy uli ca mi Po wstań -
ców i An der se na, czy li tam, gdzie
za bu do wy miesz ka nio wej przy by -
wa naj wię cej – mó wi bur mistrz.

Czy nie za póź no? Efekt jest je -
den: w tym ro ku szkol nym „je dyn -
ka” bę dzie pro wa dzić na ukę na trzy
zmia ny – od 7.15 do 18.00. Po zo sta -
łe szko ły w Ząb kach po zo sta ną
przy sys te mie dwu zmia no wym.

(wt)

Nauka w Ząbkach na trzy zmiany
� Władze Ząbek unieważniły przetarg na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 1 w technologii modułowej. Oferta, jaką
złożono, była za wysoka. Dzieci uczą się w tej placówce
w trybie trzyzmianowym, kończąc lekcje o godz. 18.00.

źródło: sp1zabki.szkolnastrona.pl



Na ro do we Czy ta nie ma na ce lu
przy wró cić ksią żkom na le żne im
miej sce. W ubie głym ro ku co
czwar ty Po lak w ogó le nie się gnął
po ksią żkę, a 60% ba da nych nie
prze czy ta ło tek stu dłu ższe go niż
trzy stro ny. In ny mi sło wy – lu dzie
czy ta ją cy są w mniej szo ści. Aby
nie co pod nieść sta ty sty ki, or ga ni -
zo wa ne są wła śnie ak cje ma so we
– ta kie jak Na ro do we Czy ta nie.
W tym ro ku te ma tem prze wod -

nim by ła sien kie wi czow ska Try lo -
gia, a w Mar kach przy tej oka zji
spró bo wa no po bić re kord w pu -
blicz nym czy ta niu non -stop jed ne -
go dzie ła li te rac kie go. Wy bór padł
na „Ogniem i Mie czem”
– od 17.50 w pią tek do 18.00 w so -
bo tę pa ła cyk Brig g sów za mie nił
się w czy tel nię, gdzie ka żdy mógł
co naj mniej przez kwa drans prze -
czy tać o mi ło ści Skrze tu skie go
do He le ny, o for te lach imć Za gło -

by (któ ry, we dług Pru sa, jest naj -
lep szą po sta cią w po wie ści, a ni żej
pod pi sa ny w peł ni się z tym osą -
dem zga dza), o obro nie Zba ra ża,
w któ rej zgi nął Lon gi nus Pod bi -

pię ta („z Psich ki szek her bu Zer -
wi plu dry” – jak zło śli wie okre ślał
go pan Onu fry, acz pierw szy rzu cił
się na Ko za ków po śmier ci przy ja -
cie la), o po je dyn ku Wo ło dy jow -
skie go z Bo hu nem… Kil ka na ście
osób, zmie nia jąc się co kwa drans,

przy cho dzi ło, by po czy tać na głos
o przy go dach Wo ło dy jow skie go
i przy ja ciół – bez wzglę du na wiek,
funk cję czy po cho dze nie. I to nie
dla bi cia re kor du, a dla przy jem -
no ści.

I na wet gdy bra ko wa ło chęt -
nych – bo, nie ste ty, zna leźć set kę
osób, któ re zgo dzą się bić re kord
nie jest za da niem ła twym – na fo -
te lu na scho dach w pa ła cy ku za -
sia dał al bo któ ryś z or ga ni za to -

rów (ak cję ko or dy no wa ło Ma rec -
kie Sto wa rzy sze nie Go spo dar -
cze), al bo przed łu ża ło się ak tu al -
nie czy ta ją ce mu kwa dran sik o kil -
ka mi nut. I wszy scy by li za do wo -
le ni.

Chy ba nic nie stoi na prze szko -
dzie, by pró bo wać po bić ak tu al ny
re kord. Al bo przy naj mniej po -
wtó rzyć ak cję. Nie ko niecz nie
przez ca łą do bę, nie ko niecz nie
z epo pe ją – ale mo że coś in ne go?
Pol ska li te ra tu ra jest prze bo ga ta,
wpra wa już jest: do ksią żek, dro -
dzy mar cza nie! Zbior czo i in dy wi -
du al nie.

(wt)

DOM SPRZEDAM

Sprzedam dom wolnostojący w Białołęce
Dworskiej. Pow. domu 163 m2, działki
800 m2. Pomieszczenia jasne, łatwe do
aranżacji. Parter: oddzielna kuchnia,

salon z kominkiem, łazienka
i pomieszczenie gospodarcze

z przejściem do garażu. Garaż w bryle
budynku. Piętro: 3 sypialnie

i przestronna łazienka z wanną. Tel.
601-143-367

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam działkę budowlaną w Kałszynie gm.
Wieliszew 15 km od granicy Warszawy
z Jabłonną. Bardzo tanio! tel. 505 – 620-841

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
·Ogrodnictwo i sprzątanie posesji tel.
503-850-516

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

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14-18

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

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,
szable, odznaki, odznaczenia, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 601-336- 063
·Kupię antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL
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Im pre za roz pocz nie się już
o go dzi nie 10.00 pod Miej skim
Cen trum Spor tu przy Sło wac kie -
go 21. W pro gra mie prze wi dzia -
no wie le atrak cji dla ka żde go
– m.in. przed sta wie nie klau na -
-ilu zjo ni sty, za ba wy z chu s tą, po -
kaz pusz cza nia ba niek my dla -
nych (10.45–12.45 na ma łej sce -
nie, tuż przy ba se nie), po kaz
tań ca syn chro nicz ne go
(12.45–13.00 – na ba se nie), Me -
mo riał GROM Kom bat (za wo dy
pły wac kie żoł nie rzy eli tar nej
jed nost ki GROM
w godz. 13.00–15.00), kon cer ty
or kie stry dę tej i chó ru, wy stę py

sek cji dzie ci i mło dzie ży, gry
i za ba wy dla naj młod szych,
dmu chań ce, kon kur sy, ma lo wa -
nie twa rzy, grill, sto iska ze słod -
ko ścia mi… Jest w czym wy bie -
rać. Gwiaz da wie czo ru wy stą pi
na to miast o go dzi nie 20.00, po -
prze dzo na go dzin nym kon cer -
tem co un try -roc ko wym ze spo łu
Tra ce.

Wstęp wol ny. Trze ba pa mię -
tać, że to je den z ostat nich wy -
stę pów ze spo łu, któ ry z koń cem
ro ku, po czter dzie stu la tach
na sce nie, zde cy do wał się za koń -
czyć dzia łal ność.

(red)

Budka Suflera zagra w Ząbkach
� „Za ostatni grosz”, „Nie wierz nigdy kobiecie”, „Noc
komety” czy „Takie tango” – każdy zna, większość lubi.
Budka Suflera zagra podczas „Pożegnania lata”
w Ząbkach 13 września.

„Ogniem i Mieczem” przez całą dobę
� Rozpoczęli dziesięć minut przed osiemnastą w piątek. Skończyli dwadzieścia cztery godziny później – pierwszą
częścią sienkiewiczowskiej Trylogii bito w Markach rekord podczas Narodowego Czytania.

Kilkanaście
osób, zmieniając się co
kwadrans, przychodziło,
by poczytać na głos
o przygodach
Wołodyjowskiego
i przyjaciół – bez względu
na wiek, funkcję czy
pochodzenie.



Kie dy war sza wia cy zbroj nie da -
li opór hi tle row skim oku pan tom,
Adolf Hi tler wy dał roz kaz zrów -
na nia z zie mią mia sta i wy mor do -
wa nia wszyst kich miesz kań ców.
To do pro wa dzi ło m.in. do ma sa -
kry lud no ści Wo li, a do pie ro oko -
ło 10 sierp nia 1944 ro ku roz kaz
cof nię to i za mie nio no go na przy -
mu so wą wy wóz kę lud no ści.

Wy sie dle nia obej mo wa ły nie
tyl ko sa mą sto li cę, ale też ob szar
do 35 ki lo me trów wo kół niej – ce -
lem tej ak cji by ło w pierw szym
rzę dzie wy ła pa nie miesz kań ców
War sza wy, któ rzy po uciecz ce
z mia sta szu ka li schro nie nia
w oko licz nych miej sco wo ściach.
Schwy ta ni miesz kań cy by li trans -
por to wa ni naj czę ściej do obo zu
przej ścio we go w Prusz ko wie, skąd
póź niej prze wo żo no ich do obo -
zów kon cen tra cyj nych bądź na ro -
bo ty przy mu so we w głąb III Rze -
szy. Ak cja wy sie dle nio wa roz po -
czę ła się w Zie lon ce 5 wrze śnia
i ob ję ła wszyst kich miesz kań ców.
Ka żdy, kto wbrew roz ka zo wi po -
zo stał w do mu bądź pró bo wał się
ukryć – był roz strze li wa ny. Wy pę -

dze ni mie li za le d wie kil ka na ście
mi nut na opusz cze nie do mostw,
mo gli za brać ze so bą tyl ko ty le ba -
ga żu, by nie prze szka dzał on pod -
czas mar szu. Na stęp nie wśród
krzy ków i bi cia by li pę dze ni przez
War sza wę do punk tów zbor czych
i tym cza so wych obo zów przej ścio -
wych, by osta tecz nie tra fić
do Prusz ko wa. Nie zdol ni do pra cy
by li roz wo że ni po ca łym Ge ne ral -
nym Gu ber na tor stwie, sil ni i zdro -
wi – tra fia li do Nie miec lub obo -

zów kon cen tra cyj nych. Pod czas
pod ró ży nie otrzy my wa li wo dy ani
żyw no ści – spo ra część z nich
umie ra ła z wy cień cze nia. Ci, któ -
rzy do ży li koń ca woj ny, naj czę ściej
wra ca li w ro dzin ne stro ny.

Co ro ku w Zie lon ce od by wa ją
się uro czy sto ści upa mięt nia ją ce
wy pę dze nie, z udzia łem co raz
mniej licz nych tych, któ rzy prze -
ży li eks o dus. W tym ro ku mi nę -
ła 70. rocz ni ca wy sie dleń.

(wt)

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
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Na te re nie WI TU po wsta ją wła -
śnie no we bu dyn ki. Ma się w nich
zna leźć m.in. sys tem szko le nio wy
„Śnie żnik”. Jest to, mó wiąc
w uprosz cze niu, no wo cze sna, sta -
cjo nar na strzel ni ca sy mu lu ją ca re -
al ne wa run ki po la wal ki, po zwa la -
ją ca na bez piecz ny tre ning strze -
lec ki w do wol nych wa run kach.
Wy star czy kil ka ko mend ope ra to -
ra sys te mu, by z mia sta prze nieść
się na pu sty nię, łą kę la tem bądź
zi mą, pod ostrzał ar ty le ryj ski…

No wy obiekt ma być go to wy
w przy szłym ro ku. Dzię ki nie mu
Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia bę dzie mógł roz sze -
rzyć swo je zdol no ści ba daw cze
i szko le nio we – już te raz pro wa -
dzi m.in. szko le nia w za kre sie
pro duk cji i użyt ko wa nia ma te ria -
łów pi ro tech nicz nych, ta kże w za -
kre sie cy wil nym, np. przy po ka -
zach fa jer wer ków, wy bu rza niu czy
w pro ce sach pro duk cyj nych.

(red)

Wojsko inwestuje w Zielonce
� Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia rozbudowuje
swoją siedzibę w Zielonce.

70 lat od wypędzenia z Zielonki
� Wypędzenia ludności cywilnej było częścią akcji pacyfikacyjnej powstania
warszawskiego. Co wspólnego miała z nimi Zielonka?

Obóz w Pruszkowie

źródło: W
ikipedia

Mo żli wo ści kon fi gu ra cji „Śnie żni ka”

źródło: snieznik.info
źródło: w

w
w.w

itu.m
il.pl

OGRODY JESIENIĄ SĄ NAJPIĘKNIEJSZE
�I wymagają bardzo dużo pracy...  Odpowiednio zadbane zrewanżują się
nam jednak różnorodnością barw i odcieni.

Co raz czę ściej wśród ra bat ro -
ślin nych wy ko rzy stu je my drze wa
i krze wy prze bar wia ją ce się o tej
po rze ro ku na żół to, czer wo no
i po ma rań czo wo. Naj pięk niej sze
po łą cze nie stwo rzą one z kwit ną -
cy mi póź nym la tem hor ten sja mi,
ozdob ny mi tra wa mi (po le cam te
o cie ka wym ulist nie niu w ko lo rze
bor do wym, brą zo wym czy srebr -
nym) i je sien ny mi kwit ną cy mi by li -
na mi. Je sie nią ogro dy wy ma ga ją
jed nak wie lu za bie gów pie lę gna -
cyj nych, po cząw szy od zbie ra nia
i wy gra bia nia opa da ją cych już li -
ści, oczysz cza nia z igieł so sen czy

usu wa nia prze kwit nię tych by lin
i kwia tów. Wła śnie je sie nią war to
po do sa dzać ro śli ny ce bu lo we
kwit ną ce na wio snę, osią gnie my

naj lep szy efekt. Nie za po mi naj my
też o ko lo ro wych wrzo sach kwit -
ną cych do póź niej je sie ni!

Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744
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Zmia ny są zgod ne z prze wi dy -
wa nia mi: 718 wra ca na tra sę
sprzed bu do wy me tra, czy li
do Dwor ca Wschod nie go. Czę sto -
tli wość – 15 mi nut w szczy cie, 20
mi nut po za szczy tem, 40 mi nut
w świę to.

Po dob nie au to bu sy li nii 738,
któ ra z Ra dzy mi na do je dzie
na Dwo rzec Wschod ni i bę dzie
jeź dzić co 30 mi nut w szczy cie, 40
mi nut po za szczy tem i w świę -
to. 805 skoń czą swo je kur sy
przy Dwor cu Wi leń skim, a ja ko li -

nia szczy to wa jeź dzić bę dzie co
kwa drans mię dzy pę tlą Me tro
Dwo rzec Wi leń ski a Pu stel ni -
kiem.

Mo żna stwier dzić, że Mar ki
na zmia nach stra ci ły, bo plac
Ban ko wy był du żo lep szym punk -
tem prze siad ko wym, o szyb szym
i ła twiej szym do stę pie do cen trum
War sza wy.

Co o zmia nach są dzą czy tel ni -
cy? Cze ka my na opi nie: re dak -
cja@ga ze ta echo.pl.

(red)

Koniec z dojazdami na Bankowy
� Stołeczny ratusz ogłosił listę zmian w komunikacji
miejskiej, które zostaną wprowadzone po uruchomieniu
pierwszego odcinka II linii metra.

Tą pierw szą szko łą by ła je dy na
w Pol sce Za sad ni cza Szko ła Za wo -
do wa Ki no ope ra to rów. Dzia ła ła
przez 25 lat, do 1979 ro ku i by ła
jed ną z kil ku szkół kształ cą cych fa -
chow ców zwią za nych z prze my słem
fil mo wym. Po niej umiej sco wio no
tu szko łę za wo do wą, a od 1999 ro -

ku w bu dyn ku dzia ła Ze spół Szkół
i Gim na zjum im. Ja na Paw ła II.

Dzi siaj pa miąt ką po ZSZK jest
pro jek tor fil mo wy, któ ry jesz cze
do nie daw na stał w szkol nym ho -
lu, a pod ko niec sierp nia ab sol -
wen ci szko ły przy by li do Ma rek
na swój zjazd – już po raz szó sty.

Przy tej oka zji od sło nię to ta bli -
cę pa miąt ko wą, któ ra przy po mi na
o ist nie niu tej je dy nej w swo im
ro dza ju szko ły.

A gdy już po wsta nie gim na zjum
przy Wspól nej, pa ła cyk Brig g sów
za pew ne wzbo ga ci się o ko lej ną
ta bli cę pa miąt ko wą… (wt)

Szkoła w pałacyku ma sześćdziesiąt lat
� Sześć dekad – właśnie tyle pałacyk Briggsów służy jako szkoła. W 1954 roku utworzono tu
pierwszą placówkę edukacyjną, a swoją funkcję oświatową budynek piastuje do dzisiaj.

źródło: w
w

w.m
arki.pl


