
Inwestycja została podzielona
na dwa odcinki. Najkorzystniejszą
ofertę na budowę trasy od węzła
Marki do węzła Kobyłka (z wę-

złem) o długości 8,1 km złożyło
konsorcjum firm: Salini Polska,
włoskie Impergilo, również wło-
skie Todini Costruzioni Generali
oraz Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjno-Budowlanych Export-
-Pribex, które wyceniło realizację
inwestycji na 331,6 mln zł.

Z kolei na budowę kolejnego
fragmentu trasy od węzła Kobyłka
do węzła Radzymin Południe (7,2
km) zrealizuje konsorcjum firm:
Astaldi (Rzym) oraz PBDIM Mińsk
Mazowiecki – za 405,8 mln zł.

Zawarcie umów z wybranymi
wykonawcami zaplanowane zo-
stało do końca tego roku – po za-
kończeniu kontroli przez prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych
i uzyskaniu przez wykonawców
zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy.

Nowa trasa zostanie zbudowa-
na w 32 miesiące od podpisania
umowy, natomiast w ramach za-
dania drugiego wykonawca robót
przez kolejne cztery miesiące bę-
dzie remontował fragment istnie-
jącej drogi krajowej nr 8.

Przypomnijmy: rok temu trwały
rozprawy administracyjne dotyczą-
ce przebiegu i wyglądu trasy – to
wtedy mieszkańcy domagali się
zmian w układzie ekranów aku-
stycznych, by były inaczej rozmiesz-
czone oraz wyższe. W grudniu wo-
jewoda mazowiecki podpisał decy-
zję z rygorem natychmiastowej wy-
konalności zatwierdzającą projekt

budowlany oraz zezwalającą na re-
alizację obwodnicy. Później przy-
szła pora na rozstrzygnięcie prze-
targu – jednak firmy biorące w nim
udział składały tyle pytań do zamó-
wienia, że ostatecznie otwarcie
ofert odbyło się z kilkumiesięcznym
poślizgiem – w czerwcu. Oficjalne
ogłoszenie wyników nastąpiło te-
raz. W przewidzianym terminie
– dziesięciodniowym – nie wpłynęły
do GDDKiA żadne zażalenia
na wynik przetargu, dlatego postę-
powanie może się toczyć dalej.
– Przed nami jeszcze kontrola
Urzędu Zamówień Publicznych,
następnie wykonawca musi dopeł-
nić pozostałych formalności i bę-
dzie można podpisywać umowę
– mówi Małgorzata Tarnowska,
rzeczniczka Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.

Wiele więc wskazuje na to, że
prace ruszą jeszcze w tym roku.
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Wiadomo, kto zbuduje
obwodnicę Marek
� W piątek 12 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła
wyniki przetargu na budowę obwodnicy Marek.

Nowa trasa
zostanie zbudowana
w 32 miesiące
od podpisania umowy.



Ma rec ki Oxford, czy li Ze spół
Szkół nr 1, go ścił tym ra zem
miesz kań ców za in te re so wa nych
po zio mem bez pie czeń stwa. By li
też bez po śred nio za owo bez pie -
czeń stwo od po wie dzial ni: pod in -
spek tor An drzej Olek siak, ko -
men dant ko mi sa ria tu w mie ście
i je go za stęp ca, ko mi sarz Ma riusz
Paw lak. To oni ja ko pierw si za ję li
miej sca po stro nie „bez piecz nej”,
na po cząt ku de ba ty do łą czył
do nich je den miesz ka niec. Sześć
osób twier dzi ło, że mia sto bez -
piecz ne nie jest, osiem nie opo -
wie dzia ło się po żad nej ze stron.

– Po zmro ku jest nie bez piecz nie
– mó wi li. – Star sze oso by są na pa -
da ne, a na Wspól nej to w ogó le le -
piej po 21.00 z do mu nie wy cho dzić.
Tym cza sem po li cja wi dzi to ina czej.
– Wie dzą Pań stwo, gdzie jest naj -
wię cej po li cyj nych in ter wen cji
w Mar kach? – py tał ko men dant
Olek siak. – Przy cen trum han dlo -
wym M1. Ow szem, mó wi się, że

Wspól na jest naj nie bez piecz niej -
szym re jo nem, ale pro szę pa mię tać
– bez in for ma cji od miesz kań ców
nie mo że my po dej mo wać in ter wen -
cji. Po li cja nie mo że opie rać się tyl -
ko na utar tej opi nii miesz kań ców.

Za rzu ca no po li cjan tom, że
na uli cach nie wi dać pa tro li.
– Brak po li cjan tów na uli cach nie
ozna cza bra ku bez pie czeń stwa
– ri po sto wał ko mi sarz Paw lak.
– Chcie li by śmy mieć wię cej dziel -
ni co wych czy pa tro li, ale nie ma -
my na to fun du szy.

W Mar kach pra cu je 36 po li -
cjan tów. – Je ste śmy je dy ną jed -
nost ką w po wie cie, po za Wo ło mi -
nem, gdzie w te re nie za wsze pra -
cu je dwóch po li cjan tów – za pew -
niał ko men dant. – W cią gu ostat -
nich lat w ma rec kim ko mi sa ria cie
za pa no wa ła sta bi li za cja kadr, ma -
my sześć ra dio wo zów w słu żbie,
w tym mie sią cu przy bę dzie jesz -
cze je den nie ozna ko wa ny. Czy to
du żo czy ma ło? Przy tych fun du -

szach, któ re ma my, prze stęp czość
w Mar kach spa dła o 40% wzglę -
dem choć by ubie głe go ro ku.
A pro szę pa mię tać, że po li cjant
ma jesz cze mnó stwo pra cy czy sto
urzę do wej, za któ rą od po wia da
i jest roz li cza ny. To nie jest tak, że
po zła pa niu prze stęp cy za my ka my
go w aresz cie i to wszyst ko.

Mo ni to ring po ma ga?
Szyb ko się oka za ło, że tra dy cyj na

for mu ła de ba ty w tym przy pad ku
się nie spraw dzi. Spo tka nie prze ro -
dzi ło się w se rię py tań do po li cjan -
tów, któ rzy od po wia da li na nie wy -
czer pu ją co i cier pli wie, na wet je śli
spra wa nie do ty czy ła ich bez po śred -
nio. Tak by ło w przy pad ku ma łych
ro we rzy stów, któ rzy do je żdża ją
do Szko ły Pod sta wo wej nr 2. – Mo -
że my tyl ko wy ra zić żal, że za rząd ca
dro gi nie za dbał o bu do wę ście żki
ro we ro wej – mó wił ko mi sarz Paw -
lak, a je go szef do dał: – Ko deks
dro go wy ja sno pre cy zu je, kie dy ro -

we rzy sta mo że je chać chod ni kiem,
a ja za wsze bę dę za le cał uczniom,
by ni mi jeź dzi li, je śli ma ją do wy bo -
ru Pił sud skie go al bo chod nik.

Wra ca my jed nak do py ta nia, co
spra wi ło, że bez pie czeń stwo
w Mar kach się po pra wi ło. – Du żym
suk ce sem jest miej ski mo ni to ring.
Spraw dza li śmy: w cią gu sied miu
mie się cy je go funk cjo no wa nia
prze stęp czość w miej scach, gdzie
za mon to wa no ka me ry, spa dła dra -
stycz nie. Wkrót ce wpro wa dzo ne
bę dzie no we udo god nie nie: au to -
ma tycz na re je stra cja ta blic re je stra -
cyj nych sa mo cho dów. Mar ki są je -
dy nym mia stem w po wie cie, przez
któ re prze bie ga tra sa mię dzy na ro -
do wa, a to też jest przy czy ną wie lu
wy kro czeń czy zda rzeń, z któ ry mi
nie ma ją do czy nie nia na si ko le dzy
z Zą bek, Zie lon ki czy Ra dzy mi na.
Ko li zje czy in ne sy tu acje zwią za ne
z dro ga mi to du ży od se tek zda rzeń,
któ ry mi mu si my się zaj mo wać.

Co do skwie ra miesz kań com?
We dług po li cyj nych da nych, naj -

bar dziej ucią żli wy mi prze stęp stwa -
mi są wła ma nia. – Jesz cze kil ka lat
te mu wszyst ko wska zy wa ło na to, że
wła mań do ko nu je zor ga ni zo wa na
gru pa „z ze wnątrz”. Oczy wi ście nie
mo że my po wie dzieć, na ja kiej pod -
sta wie tak są dzi my – za strzegł pod -
in spek tor Olek siak. – Te raz wła ma -
nia są do ko ny wa ne ra czej przez lo -
kal nych zło dziei. I na wet je śli
w przy pad ku wła ma nia nie tra ci się
ja kie goś spe cjal nie cen ne go mie nia,
to miesz ka niec ma po czu cie gwał tu
na je go po czu ciu bez pie czeń stwa
– w koń cu na ru szo no je go mir, prze -
strzeń, któ rą sam two rzy. Z ko lei je -
śli cho dzi o war tość łu pów – naj do -
tkliw sze są kra dzie że sa mo cho dów.
Sto sun ko wo no wą ka te go rią prze -
stępstw są oszu stwa po peł nia ne
przez in ter net. Zda rza ją się też
oszu stwa „na wnucz ka”. W ubie -
głym ro ku za no to wa li śmy ich pięć.
Nie ma ich wie le, ale są wy jąt ko wo
per fid ne, a do te go do cho dzi wstyd.
By ło i tak, że ofia ra za pew nia ła, że
zna ła ten spo sób, by ła ostrze ga na
przez roz ma ite pu bli ka cje – a na ko -
mi sa ria cie przy zna ła, że nie spo dzie -
wa ła się, że mo że to się zda rzyć wła -
śnie jej. I jesz cze proś by, „że by nic
nie mó wić mę żo wi” …

„Dą ży my do do sko na ło ści”
Ty mi sło wa mi ko mi sarz Paw lak

na wstę pie spo tka nia okre ślił po -
li cyj ną pra cę w Mar kach. Co zro -
bić, że by by ło jesz cze le piej?
Obec ny na de ba cie rad ny Mar cin
Pio trow ski stwier dził ja sno: – Po -
trze bu je my współ pra cy po li cji
i sa mo rzą du. Mu si my wie dzieć, że
na bez pie czeń stwo wpły wa wie le
dzia łań. W ostat nich la tach mia -
sto kil ka krot nie wspo ma ga ło po li -
cję i mo żna mieć na dzie ję, że ta
współ pra ca bę dzie trwać.

Rze czy wi ście, Mar ki nie tyl ko
do fi nan so wy wa ły bu do wę no we go
ko mi sa ria tu, ale też – mię dzy in ny -
mi – współ fi nan so wa ły po nadnor -
ma tyw ne pa tro le po li cyj ne w mie -
ście. Ty le tyl ko, że ta kich pa tro li
już nie bę dzie. – To by ła sy tu acja,
kie dy mia sto pła ci ło za za kwa te ro -

wa nie i wikt do dat ko wych po li -
cjan tów – przy po mniał ma rec ki
ko men dant. – By ły to jed nak oso -
by, któ re w po li cji od by wa ły za -
stęp czą słu żbę woj sko wą. Zgod nie
z mi ni ste rial nym roz po rzą dze niem
zo sta ła ona znie sio na i nie mo że -
my li czyć na ta kie wzmoc nie nie.

Co za tem w za mian? Sa mo rząd
mo że np. „wy ku pić” do dat ko we
eta ty w po li cji. Mo żna to zro bić
pod pi su jąc ze słu żbą mun du ro wą
od po wied nią umo wę. – Że by jed -
nak mia ło to sens, trze ba pa mię tać,
aby ta ka umo wa by ła za war ta
na dłu ższy czas, na przy kład pięć lat
– in for mo wał pod in spek tor Olek -
siak. Przy go to wa nie po li cjan ta
do słu żby pa tro lo wej to pół ro ku,
póź niej oko ło dzie wię ciu mie się cy
zaj mu ją prak ty ki. Ten pierw szy rok
to koszt oko ło 500 ty się cy zło tych,
bo oprócz wy szko le nia trze ba wziąć
pod uwa gę wy po sa że nie. Póź niej
kosz ty ma le ją, mo żna przy jąć, że
rok pra cy to 100 ty się cy zło tych.

Czy za tem nie ta niej by ło by
utwo rzyć straż miej ską w Mar -
kach? Ta ką for ma cję ma ją są sied -

nie Ząb ki, do nie daw na mia ła też
Zie lon ka. – Oczy wi ście, że straż
miej ska to wiel ka po moc dla po li -
cjan tów – stwier dził Olek siak.
– Ty le, że aby rze czy wi ście by ła
wy daj na, trze ba sza co wać mi ni -
mum dwu dzie stu stra żni ków.
Mniej mi ja się z ce lem. A dwa -
dzie ścia eta tów „stra żni czych” to
rów no war tość 5–8 „po li cyj nych”.

36 po li cjan tów – wy star czy?
Pa dło też py ta nie, czy ta ka licz ba

po li cjan tów, ilu pra cu je w Mar -
kach, wy star cza dla utrzy ma nia po -
rząd ku w mie ście. – Licz ba funk -
cjo na riu szy w Pol sce to oko ło 100
ty się cy. W Mar kach pra cu je trzy -
dzie stu sze ściu. Ob sa dza jąc ko mi -
sa ria ty bie rze się pod uwa gę ob -
szar, na ja kim ma ją pra co wać po li -
cjan ci, licz bę miesz kań ców, któ rych
ma ją chro nić oraz prze stęp czość
w re jo nie. Ty lu po li cjan tów mu si
nam wy star czyć, bo że by przy by li
no wi – gdzieś ich mu si ubyć.

Prze ko na li?
Ko niec de ba ty to też ostat ni

mo ment na zmia nę miej sca na sa -
li. Co się oka zu je? Uby ło tych,
któ rzy twier dzi li, że Mar ki bez -
piecz ne nie są – za miast sze ściu
miesz kań ców, na ko niec po le wej
stro nie mar szał ka de ba ty (w tej
ro li tra dy cyj nie już Ja ro sław Jaź -
dzik) sie dzia ły czte ry oso by.
Po stro nie, na któ rej od po cząt ku
sie dzie li po li cjan ci, fi nal nie zna la -
zło się sie dem osób i sześć po zo -
sta ło nie zde cy do wa nych.

Ko lej na de ba ta – w przy szłym
mie sią cu.

Wik tor To moń

Czy Marki są bezpieczne?
� Takie pytanie było tematem przewodnim kolejnej już oksfordzkiej debaty, która
odbyła się 9 września. I tradycyjnie: jedni twierdzili, że tak, inni że nie – znalazło się też
miejsce dla niezdecydowanych…

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Czy zatem
nie taniej byłoby utworzyć
straż miejską w Markach?
Taką formację mają
sąsiednie Ząbki,
do niedawna też miała
Zielonka.

CH M1 - to tutaj jest najwięcej policyjnych
interwencji
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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:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
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 3

Tak jed nak jest nie mal od za -
wsze: au to bu sy noc ne nie la wi ru ją
nie po trzeb nie po uli cach, tyl ko
w mia rę krót ką tra są po ko nu ją
dy stans z punk tu A do punk tu B.
O ile w War sza wie jest więk sza
szan sa na to, że „noc ny” bę dzie
miał przy sta nek w po bli żu na sze -
go miej sca za miesz ka nia, to już
w miej sco wo ściach pod war szaw -
skich z tym go rzej. Choć na przy -
kład w Mar kach tra sa li nii noc nej
N61 po kry wa się z li nia mi dzien -
ny mi, to już Ząb ki czy Zie lon ka
ma ją nie co go rzej.

Przez Zie lon kę kur su je au to bus
N62, koń czą cy tra sę w Wo ło mi -
nie. Za trzy mu je się na dwóch
przy stan kach: Wa ryń skie go i Ko -
le jo wa, by póź niej sta nąć do pie ro
w Ko był ce. W re zul ta cie miesz -
kań cy ulic od da lo nych od Wy -
szyń skie go mu szą no cą po ko ny -
wać spo rą dro gę, by z au to bu su
noc ne go do trzeć do do mu.

Ten sam au to bus za trzy mu je się
też w Ząb kach – na przy stan ku
u zbie gu Ło dy go wej i War szaw -
skiej oraz Koł łą ta ja. Dru ga li nia

za ha cza ją ca o mia sto to N61, je -
żdżą ca przez Ra dzy miń ską – jej
„ząb kow ski” przy sta nek to By stra.
A wła śnie miesz kań cy Zą bek na -
rze ka ją, że po łu dnio wa część mia -
sta ma du żo gor szą ko mu ni ka cję
pu blicz ną, nie tyl ko zresz tą w no -
cy. Aby to zmie nić, za pro po no wa li
nie wiel ką ko rek tę tra sy au to bu sów
N24, któ re kur su ją mię dzy Dwor -
cem Cen tral nym a Rem ber to wem

– ja dąc z kie run ku Wia tracz nej
„noc ne” mo żna by wpu ścić w Po -
wstań ców, by póź niej, po do jeź -
dzie do Żoł nier skiej, kon ty nu owa -
ły swo ją jaz dę po dal szej tra sie.

Za py ta li śmy w war szaw skim
Za rzą dzie Trans por tu Miej skie go
o mo żli wość ko rekt tras, by za do -
wo lić więk szą część pa sa że rów
z pod war szaw skich miej sco wo ści.

– Te mat zmian w ko mu ni ka cji
noc nej w Ząb kach jest zna ny za -
rów no w urzę dzie mia sta Ząb ki,
jak i w Za rzą dzie Trans por tu
Miej skie go co naj mniej od 2013
ro ku. W ze szłym ro ku zwró cił się
do nas wi ce bur mistrz Ar tur Mu -
raw ski z proś bą o prze ana li zo wa -
nie mo żli wo ści zmia ny tra sy li nii
N24, tak aby uwzględ nia ła
na swo jej tra sie po łu dnio wy ob -
szar Zą bek. Jed no cze śnie po pro -

szo no o okre śle nie kosz tów zwią -
za nych ze zmia ną tra sy – mó wi
Mag da le na Po toc ka, rzecz nicz ka
ZTM. – Ze wzglę du na cha rak ter
ukła du li nii ko mu ni ka cji noc nej
nie ma mo żli wo ści zmia ny tra sy
N24. Głów nym za ło że niem ko -
mu ni ka cji noc nej jest sko or dy no -
wa nie roz kła dów jaz dy wszyst kich
li nii na wspól nych od cin kach tra -
sy oraz mo żli wość wy god nych
prze sia dek na pę tli przy Dwor cu

Cen tral nym po mię dzy li nia mi
roz je żdża ją cy mi się w ró żnych
kie run kach. Ko rek ta tra sy li nii
N24 – prze zna czo nej do ob słu gi
miesz kań ców Rem ber to wa – wią -
za ła by się z wy dłu że niem cza su
prze jaz du. Au to ma tycz nie wpły -
nę ło by to na ko or dy na cję roz kła -
du tej li nii z roz kła da mi au to bu -
sów po zo sta łych li nii noc nych.

Co więc mo żna zro bić? – Za pro -
po no wa li śmy wła dzom Zą bek uru -
cho mie nie no wej li nii dla miesz -
kań ców. Za pro po no wa li śmy kur sy
na tra sie: Tar gó wek – Troc ka – Ra -
dzy miń ska – By stra – Ba to re go – 3
Ma ja – Or la – Kwia to wa – Szwo le -
że rów – Ko sy nie rów – Macz ka
– Po wstań ców – Pił sud skie go
– War szaw ska – Ło dy go wa – Ra -
dzy miń ska – Troc ka – Tar gó wek.
Jed no cze śnie roz kład jaz dy li nii
zo stał by sko or dy no wa ny z li nia mi
N12 i N62, dzię ki cze mu pa sa że ro -
wie ja dą cy do cen trum i z cen trum
mo gli by wy god nie prze sia dać się
na Tar gów ku – twier dzi Po toc ka.
– Urząd nie jest jed nak za in te re so -
wa ny li nią o ta kim prze bie gu. Za -
le ży mu na li nii re ali zu ją cej kur sy
bez po śred nio do Dwor ca Cen tral -
ne go. Obec nie ana li zu je my, czy ist -
nie je mo żli wość uru cho mie nia ta -
kiej li nii.

(wt)

Jak po północy wrócić do Zielonki?
� Nie tylko zresztą do Zielonki, ale także do Marek czy Ząbek. Autobusy nocne, choć kursują, mają jedną
zasadniczą wadę – nie zawsze jeżdżą tam, gdzie chcieliby pasażerowie…

Zaproponowaliśmy
władzom Ząbek
uruchomienie nowej linii
dla mieszkańców - mówi
rzecznik ZTM.



Idea jest pro sta: ka żdy ma
w do mu ubra nia, któ rych już nie
no si, bi be lo ty, któ re za wa dza ją
w szaf kach czy na pół kach, pły -
ty DVD obej rza ne po wie lo kroć,

dzie cię ce za baw ki, z któ rych się
już nie ko rzy sta – za miast wy rzu -
cać, mo żna pu ścić je w dal szy
obieg, by słu ży ły in nym. Spo sób
się spraw dza, a ko lej ne edy cje

cie szą się za in te re so wa niem, choć
jesz cze da le ko im do po dob nych
im prez np. na war szaw skim Ko le.

Sam targ jest nie tyl ko oka zją
do kup na i sprze da ży wsze la kie go

to wa ru, ale też do wy mia ny wsze la -
kich wie ści – w cen trum pla cu tra dy -
cyj nie już stoi sto lik gru py Mar -
ki 2020, któ ra or ga ni zu je tar go wi -
sko. W ostat nią so bo tę spo łecz ni cy
pra co wi cie kom ple to wa li ze sta wy
od bla sko we, któ re tra fią do ma rec -
kich uczniów. – O! Ko lej na pa ra rąk
do po mo cy! – cie szy li się, gdy pod -
cho dzi li do nich ko lej ni uczest ni cy
tar gu. A po moc by ła po trzeb na, bo
kom ple tów ma być 4,5 ty sią ca. Kto
mógł, po ma gał, a je śli nie mógł – ra -
czył się her ba tą i cu kier ka mi.

Ru szam w ob chód – w jed nym
koń cu ob ra zy i an ty ki, któ re ktoś
chce sprze dać, w dru gim – sto ja ki
z ubra nia mi. To wła śnie ciu chów
na Wie trze niu jest naj wię cej
– mę skich, dam skich, dzie cię cych.
Wi dać kre acje wyj ścio we, błysz -
czą ce od ce ki nów i sztucz nych
bry lan ci ków, ale też po rząd ne,

co dzien ne ubra nia. – Naj le piej się
sprze da ją ciu chy zi mo we, bo se -
zon na nie za cznie się la da chwi la
– mó wią trzy pa nie (ma ma i dwie
cór ki), któ re oprócz ubrań sprze -
da ją też za baw ki. – Utarg? Mo że
i nie jest du ży, ale przez dwie go -
dzi ny uhan dlo wa ły śmy 50 zło tych.

Tuż obok ulo ko wał się pan ze
szkłem. – Są kie lisz ki, ka raf ki,
krysz ta ły i rżnię te szkło – mó wi.
– Le ża ło to w sza fach, po sta no wi -
łem się te go po zbyć. Co cie ka we,
na po przed nich tar gach lu dzie
ku po wa li po dwa, trzy eg zem pla -
rze, choć i kom ple tów u mnie nie
bra ku je. Wi dać szu ka ją do kom -
ple tu, bo to za wsze się coś zbi je,
ukru szy, a wy rzu cić resz ty żal.

Naj wię cej chy ba en tu zja zmu
wy ka zu ją dzie ci. Krę cą się po pla -
cu, za chwa la ją swo je to wa ry, agi -
tu ją za kup nem (- Ta to, weź mi
na pisz, że mam wszyst ko po zło -
tów ce! Al bo nie, po pięć dzie siąt
gro szy…), pil nu ją sto isk – wszę -
dzie jest ich peł no i ma ją au ten -
tycz ną fraj dę z uczest ni cze nia
w jar mar ku.

W tym ro ku bę dą jesz cze dwie
oka zje do prze wie trze nia swo ich
szaf – w paź dzier ni ku i li sto pa -
dzie. Trzy maj my kciu ki za po go -
dę! – Do tej po ry się jesz cze nie
zda rzy ło, że by nie do pi sa ła – mó -
wią or ga ni za to rzy. – Mo gło pa dać
w no cy, ale w dniu Wie trze nia
– ni gdy. I niech tak bę dzie na dal!

To co, są chęt ni do re wi ta li za cji
swo jej gar de ro by?

Wik tor To moń

Przewietrzyliśmy szafy w Markach
� Po raz ostatni tego lata miejskie targowisko w Markach zamieniło się w pchli targ. Jednak nie ma obawy, że to
w ogóle ostatnia taka impreza – kolejne Wietrzenie Szafy planowane jest na 18 października.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

To jesienią opłaca się inwestować w ogród!
�Choć zakładanie ogrodu to dla wielu czynność wiosenna, to właśnie jesienią
warto pamiętać o niektórych czynnościach, które wykonane teraz pozwolą
zaoszczędzić nam w następnym sezonie czas i – przede wszystkim – pieniądze.  

Je sień to naj lep szy czas
na za ło że nie traw ni ka – na sio na
zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić
się przed zi mą, a wio sną bę dzie
cie szyć oczy so czy sta zie leń. Je śli
za bie rze my się za to wio sną
– tra wa nie wzmoc ni się wy star -
cza ją co, by słu żyć la tem. Jesz cze
lep szym roz wią za niem jest traw -
nik roz wi ja ny z rol ki – już po kil -
ku dniach za cznie się wią zać
z grun tem i bę dzie jesz cze moc -
niej szy.

Je śli chce my wio sną cie szyć
się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy

nar cy za mi, to naj lep szy czas
na po sa dze nie ro ślin ce bu lo -
wych. Nie za po mi naj my o wrzo -
sach – tyl ko je sie nią wi dać, w ja -
kich ko lo rach kwit ną.

Te raz jest je dy ny czas, by po -
my śleć o przy szło rocz nych ży wo -
pło tach – li gustr czy ber be rys
do stęp ny jest w do brej ce nie,
po dob nie jak drze wa owo co we.
Pa mię taj my, by ku po wać je z od -
kry tym ko rze iem, po dob nie jak
i ro śli ny ko pa ne. Za sa dze nie ich
je sie nią za pew ni ich do brą kon -
dy cję w na stęp nym se zo nie.

Je że li je sie nią nie wy ro bi my
się z za ło że niem ca le go ogro du,
war to cho ciaż przy go to wać
pod nie go te ren na wio snę, czy li
oczy ścić z za nie czysz czeń oraz
po na wo zić i roz plan to wać zie -
mię, aby po zi mie uzu peł nić
jesz cze jej nie do bo ry.                                               

architekt krajobrazu
Justyna Tuszyńska

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744
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Ta uli ca nie wy ró żnia się ja koś
szcze gól nie pod wzglę dem ko li zji
czy wy pad ków. Zda rza ją się głów -
nie stłucz ki, czę ściej w dni tar go we
niż w in ne, ale do nie bez piecz nych
nie na le ży. Wy pa dek, do ja kie go
do szło 12 wrze śnia, kie dy to trzy
oso by wy ma ga ły po mo cy me dycz -
nej po zde rze niu trzech aut, jest
ra czej wy jąt kiem niż re gu łą. Du żo
go rzej jest z prze pu sto wo ścią Fa -
brycz nej – w go dzi nach szczy tu ko -
rek na do jeź dzie do Pił sud skie go
się ga kil ku dzie się ciu me trów. Jak
roz wią zać ten pro blem?

Pra wo skręt?
Po ja wił się po mysł prze bu do wy

skrzy żo wa nia tych dwóch ulic, któ -
ry czę ścio wo udro żnił by wą skie
gar dło. Pro jekt zgło szo ny przez
rad ne go Ar ka diu sza We re li cha za -
kła da zmniej sze nie bądź cał ko wi tą

li kwi da cję wy sep ki, któ ra obec nie
roz dzie la pa sy ruch na wlo cie z Pił -
sud skie go, przez co uzy ska no by
miej sce na utwo rze nie pra wo skrę -
tu. Utwo rzo no na wet stro nę in ter -
ne to wą [link net: http://www.pe ty -
cje.pl/pe ty cja/10773/pro zba_o_in -
ter wen cje_w_spra wie_prze bu do -
wy_skrzy zo wa nia_pil sud skie go -fa -
brycz na_w_mar kach.html] z pe ty -
cją do po seł Ali cji Dą brow skiej
i proś bą o in ter pe la cję do za rząd -
ców dróg: Fa brycz na jest dro gą po -
wia to wą, Pił sud skie go zaś – kra jo -
wą.

Ty le tyl ko, że ta kie roz wią za nie
nie jest po zba wio ne wad – ja kie -
kol wiek pra ce dro go we w tym
miej scu do pro wa dzą do cza so we -
go pa ra li żu i tak za kor ko wa nych
Ma rek. Trze ba bo wiem pa mię tać,
że Pił sud skie go jest naj bar dziej
za tło czo ną wy lo tów ką z War sza -

wy, dzien nie prze je żdża nią kil ka -
dzie siąt ty się cy po jaz dów – a pa -
mię ta jąc pro ble my zwią za ne
z kła dze niem no wej na wierzch ni
na od cin ku od M1 w stro nę mia -
sta przed kil ku la ty nie trze ba być
pro ro kiem, by prze wi dzieć, jak
bę dzie wy glą dać pod czas prze bu -
do wy. Jest in ne wyj ście?

A mo że świa tła?
Teo re tycz nie jest. Na wet dwa.

Prost sze to zmia na usta wie nia cza -
su pa le nia się zie lo ne go świa tła.
Ty le tyl ko, że nie jest to ta kie ła -
twe, jak mo że się wy da wać, bo
na Pił sud skie go za mon to wa na jest
już od lat sy gna li za cja ako mo da -
cyj na, któ ra re gu lu je sy gna ły w za -
le żno ści od na tę że nia ru chu. Dru -
gi spo sób to cał ko wi ta zmia na or -
ga ni za cji ru chu w czę ści mia sta są -
sia du ją cej z Fa brycz ną, co po stu lu -

ją nie któ rzy miesz kań cy. Po zmia -
nach część uli cy – ta naj bar dziej

zbli żo na do wą skie go gar dła – by -
ła by jed no kie run ko wa i nie był by

mo żli wy wjazd w nią z dro gi kra jo -
wej, za to po wsta ły by trzy pa sy
do skrę tu. Oczy wi ście, wte dy sa -
mo cho dy ja dą ce Pił sud skie go mu -
sia ły by być skie ro wa ne na są sied -
nie uli ce, co ra czej nie spodo ba się
tam tej szym miesz kań com, ale zy -
ska li by wszy scy po zo sta li. – Mo żna
też nie co po sze rzyć rów no le głą
do Pił sud skie go dro gę bie gną cą
od wia duk tu Tra sy To ruń skiej
– pro po nu je Ja ro sław Ja żdzik,
spo łecz nik z Ma rek. – Lo kal ni kie -
row cy ko rzy sta ją z niej, gdy
na wjeź dzie do mia sta jest ko rek
i szyb ciej do cie ra ją przez Szpi tal ną
czy Le śną do Ząb kow skiej i kie ru -
ją się nią do Fa brycz nej i da lej.

Któ re roz wią za nie jest naj lep -
sze we dług miesz kań ców? Cze ka -
my na opi nie: re dak cja@ga ze ta -
echo.pl.

(wt)

Fabryczna coraz mniej bezpieczna i przejezdna
� Fabryczna w Markach nie była dotychczas szczególnie niebezpieczną ulicą. To się jednak, niestety, zmienia.

A może
rozwiązaniem jest
całkowita zmiana
organizacji ruchu
w części miasta
sąsiadującej
z Fabryczną?
Po zmianach część ulicy
– ta najbardziej zbliżona
do wąskiego gardła
– byłaby
jednokierunkowa i nie
byłby możliwy wjazd
w nią z drogi krajowej,
za to powstałyby trzy
pasy do skrętu.

źródło: arekw
erelich.files.w

ordpress.com

źródło: w
arszaw

a-straz.pl

Ky oku shin ozna cza „dro gę do
po zna nia praw dy” i jest peł no -
kon tak to wą sztu ką i spor tem
wal ki. W po ro zu mie niu
z MOSiR w Ząb kach Klub Spor -
tów Wal ki Ky oku shin za pra sza

na tre nin gi, któ re od by wa ją się
przy Sło wac kie go.

W ka żdy po nie dzia łek i śro dę
w sa lach try bu ny Miejskiego
Ośrodka S portu i Rekreacji
ćwi czą dzie ci i mło dzież. Ci po -

cząt ku ją cy – mię dzy 17.30
a 18.30. Śred nio za awan so wa ni
tre nin gi za czy na ją go dzi nę póź -
niej.

Za pra sza my!
(red)

Ząbki zapraszają do szkoły karate
� Japońska „droga pustej ręki”, czyli Karate-do, ma obecnie blisko 100 stylów.
Jednym z nich jest kyokushin, który można trenować w Ząbkach.



USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

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

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

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

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·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
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063

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

·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do Fiata 125 p (blacharskie
i galanteryjne) tel. 501-041-555

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL
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W do bie GPS i map sa te li tar -
nych szla chet na sztu ka znaj do wa -
nia dro gi w te re nie za ni ka, a prze -
cież cho dzi wła śnie o to, by nie

tyl ko się do brze ba wić, ale na być
no wych umie jęt no ści.

I wła śnie te mu ma słu żyć InO
z Nie po ślip ką. InO to oczy wi ście

skrót od „Im pre za na Orien ta cję”,
a Nie po ślip ki – kon kret nie Wy -
trzesz czo ne – to klub z Zie lon ki,
któ ry bie rze udział w mar szach te -
re no wych, a 5 paź dzier ni ka wy stą -
pi też ja ko współ or ga ni za tor bie -
gu, któ ry od bę dzie się w ra mach
Eu ro pej skie go Ty go dnia Ru chu.

W im pre zie mo żna brać udział
so lo, w pa rze lub w więk szych
gru pach ro dzi ny i przy ja ciół. Przy -
pro wa dze nie zwie rząt rów nież
mi le wi dzia ne. Na me cie na ka -
żde go bę dzie cze kać słod ki po czę -
stu nek, a na zwy cięz ców dy plo my.
Pod czas uczest nic twa w InO mo -
żna zdo by wać punk ty do Od zna ki
Im prez na Orien ta cję oraz in nych
od znak tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej
(m.in. pie szej, kra jo znaw czej).
Po czą tek im pre zy o godz. 11.00
u zbie gu ulic Ban ko wej i Woj ska
Pol skie go.

(wt)

Mapa, kompas i ruszamy
� Zasady imprez na orientację są proste: mapa w garść, w drugą rękę kompas
i trzeba odwiedzić wszystkie punkty kontrolne w określonym czasie.

Pi lo ci ma ją swo je miej sce w mu -
zeum otwar tym na po cząt ku wrze -
śnia w bu dyn ku przy Ko le jo wej 11
– daw nej sie dzi bie władz gmin nych
i po li cji. Bu dy nek przy sto so wy wa -
no do po trzeb wy sta wo wych w wa -
ka cje, oprócz wy sta wy do ty czą -
cej 111 Eska dry My śliw skiej zna la -
zło się tu miej sce dla edu ka cyj nej
gry plan szo wej, eks po na tów lot ni -
czych oraz ta blic i zdjęć opi su ją -
cych II woj nę świa to wą w Zie lon -

ce. Na to miast w naj mniej szym po -
miesz cze niu, przy sa mym wej ściu
do mu zeum, po świę co no miej sce
In su rek cji Ko ściusz kow skiej oraz
Le opol do wi Ja ni kow skie mu. Mu -
zeum Zie lon ki otwar te bę dzie
w po nie dział ki (14.00–17.00),
czwart ki (14.00–17.00) oraz nie -
dzie le (11.00–15.00). Opie kę
nad nim spra wu je To wa rzy stwo
Przy ja ciół Zie lon ki.

(wt)

Zielonka ma swoje muzeum!
� 3 września 1939 roku w ramach wojny obronnej
stoczono powietrzną bitwę nad Zielonką. 75 lat później
otwarto Muzeum Zielonki.

źródło zdjęć: w
w

w.zielonka.pl

Kandydujesz 
na radnego?
Przedstaw swój program!

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

Ta kie wła śnie nie szczę ście do -
tknę ło Da riu sza K. w Ząb kach.
Czter dzie sto la tek wy szedł na mia -
sto z za mia rem zna le zie nia so bie
łu pu. Wy pa trzył volks wa ge na
trans por te ra, ob szedł go kil ka ra -
zy, po czym chciał się doń wła -
mać. I tu wła śnie miał pe cha
– w środ ku sie dzie li nie umun du -
ro wa ni po li cjan ci, któ rzy jak raz
pro wa dzi li ak cję prze ciw ko zło -
dzie jom sa mo cho dów. Trze ba bo -

wiem wie dzieć, że od po cząt ku
ro ku w Ząb kach skra dzio no po -
nad 30 sa mo cho dów, a spo sób
dzia ła nia wska zy wał na to, że zło -
dzie jem jest jed na oso ba. Po li -
cjan ci pro wa dzi li więc ob ser wa cję
a traf chciał, że wła śnie ich sa mo -
chód ob rał so bie za cel rze czo ny
zło dziej.

Da lej wszyst ko po to czy ło się
bły ska wicz nie – po li cjan ci wy sko -
czy li z trans por te ra, zło dziej

usko czył w bok i za czął ucie kać,
ale taj nia cy do sko czy li doń w kil -
ku sko kach i Da riusz K. tra fił
do aresz tu, a stam tąd wprost
do wię zie nia na dwa la ta za swo je
po przed nie po stęp ki.

Tam po cze ka na ko lej ny pro ces.
Za 26 udo wod nio nych kra dzie ży
i jed ną pró bę wła ma nia – do nie -
ozna ko wa ne go ra dio wo zu…

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

Pechowy złodziej samochodów
� Mówią, że bogatemu to i byk się ocieli, ale jak ktoś ma pecha, to nie pomoże
spluwanie przez lewe ramię. A jak się ma prawdziwego pecha, to się chce ukraść
samochód z policjantami w środku…

Nie ka żdy ma kom po stow nik,
nie ka żdy po tra fi zro bić pra wi dło -
wy wkład na kom post – wresz cie
nie ma obo wiąz ku po sia da nia ta -
ko we go. Co za tem zro bić z opa -
dły mi li ść mi, by nie po su wać się
do ich pa le nia? Urząd mia sta jak
co ro ku przy go to wał dla miesz kań -
ców wor ki, w któ rych bę dzie od -
bie rać za gra bio ne z po se sji li ście.

Od 1 paź dzier ni ka w bu dyn ku
urzę du bę dą one do od bio ru. Bę -

dzie mo żna do nich ła do wać li ście
i drob ne ga łę zie, a póź niej wy sta -
wić je do od bio ru przez miej skie
słu żby. Ter mi ny za bie ra nia wor -
ków zo sta ną po da ne w póź niej -
szym ter mi nie.

Wię cej in for ma cji w urzę dzie
mia sta Zie lon ka przy Li po wej 5,
bądź pod nu me rem te le fo -
nu 22 761–39–19.

(wt)

Liście lecą z drzew
� Złota polska jesień ma tę zasadniczą wadę, że z drzew
spadają liście. A jak spadną, to już takie dekoracyjne nie
są i trzeba je posprzątać. Co później z nimi zrobić?

Miesz ka niec uli cy Głów nej
wrzu cił na por tal spo łecz no ścio wy
zdję cie z prac w swo im są siedz twie.

– Ty dzień wcze śniej po ło żo no
na Głów nej as falt, a te raz wo do -
cią gi ro bią w nim dziu ry. Śmiać się
czy pła kać? – py ta pan To masz.

Miesz kań cy nie szczę dzą
urzęd ni kom zło śli wych ko men ta -
rzy. – Po czym po znać, że bę dzie
ro bio na ka na li za cja? Kła dą no wy
as falt.

– To jest za pla no wa ne dzia ła -
nie – po pro stu do sto so wa nie na -

wierzch ni ul. Głów nej do ma rec -
kich stan dar dów dro go wych.

No i fe no me nal ne za ła ta nie
dziu ry na ko niec prac…

Zna cie in ne przy kła dy ta kiej
do sko na łej ko or dy na cji prac?

(red)

Wiwat koordynacja!
Co jest ważne przy robotach publicznych z punktu
widzenia mieszkańca? Terminowość, fachowość
i porządnie wykonana praca. Do tego koordynacja
– a na tą w Markach można ponarzekać…

źródło: w
w

w.policja.w
aw.pl
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„Je dyn ka” jest naj star szą szko łą
w po wie cie wo ło miń skim. Przez
po nad 150 lat ist nie nia, po licz nych
roz bu do wach i prze bu do wach
prze sta ła być funk cjo nal na, stąd
ko niecz ność zmian. Po nie waż jed -
nak ofer ta, ja ką zło żo no w prze tar -
gu, dwu krot nie prze kra cza ła kwo -
tę, ja ką mia sto prze zna czy ło na ten
cel, prze targ unie wa żnio no. Pro -
blem za tem po zo sta je – jak za mie -
rza ją so bie z nim po ra dzić Ząb ki?

Stan dar do wo: mo du ła mi.
Do koń ca mie sią ca po wi nien zo -

stać roz strzy gnię ty prze targ na ich
dzie rża wę, a do koń ca ro ku mo -
du ły po win ny już stać przy Szko le
Pod sta wo wej nr 1. Po miesz czą
pięć sal dy dak tycz nych, świe tli cę
szkol ną, po miesz cze nie do pra cy
in dy wi du al nej z dzieć mi, sa lę za -
baw, szat nię, sto łów kę szkol ną
i punkt wy da wa nia obia dów, sa ni -
ta ria ty oraz po miesz cze nie go spo -
dar cze. W przy szłe wa ka cje wy ro -
śnie na nich do dat ko we pię tro,
po dob nie jak ma to miej sce
przy ząb kow skiej „trój ce”.

Sp nr 3 też do po więk sze nia
Szko ła przy Ko ściel nej rów nież

cze ka na roz bu do wę. Gdy się ona
za koń czy, bę dzie nie mal dwu krot -
nie więk sza. Urząd mia sta za pew -
nia, że po tych pra cach zo sta nie
zmie nio na re jo ni za cja, by ucznio -
wie miesz ka ją cy w obec nym re jo -
nie SP nr 1 mo gli uczęsz czać
do po więk szo nej szko ły – a wte dy

w „je dyn ce” bę dzie nie co luź niej.
Kie dy? Naj wcze śniej w 2016 ro ku
– pra ce ma ją trwać oko ło 18 mie -
się cy i na wet je śli roz pocz ną się
pla no wo w tym ro ku, nie ma
szans na wpro wa dze nie się
uczniów do no wych po miesz czeń
przed wrze śniem za dwa la ta.

(wt)

Ząbki sztukują szkoły
� Ząbki borykają się z pojemnością swoich szkół. Po unieważnieniu przetargu
na rozbudowę SP nr 1 uczniowie chodzą tam na trzy zmiany, a to nie jedyna szkoła,
w której jest deficyt miejsc…

Przy po mnij my – do kwiet nia
mo żna by ło zgła szać swo je pro po -
zy cje wy da nia pie nię dzy na ce le,
ja kie zgła sza li miesz kań cy, a fi -
nan so wa ło mia sto.

Do wy da nia by ło 100 ty się cy
zło tych, czte ry pro po zy cje z naj -
więk szą licz bą gło sów ogło szo no
na po cząt ku czerw ca. Wśród nich
zna la zła się bu do wa skwe ru re -
kre acyj ne go obok ist nie ją ce go
pla cu za baw przy skrzy żo wa niu
ulic 11 Li sto pa da i Wa ryń skie go.

Te raz ru szy ły pra ce przy bu do -
wie. Na ra zie trwa rów na nie te re -
nu, w póź niej szym cza sie zo sta ną
wy ty czo ne alej ki i na sa dzo na zie -
leń, do ce lo wo na skwe rze ma się

zna leźć si łow nia ple ne ro wa oraz
ław ki. No we ob li cze zy ska też są -
sied ni plac za baw.

Jak na zwać skwer?
Skwe rek miał no sić imię Lot ni -

ków, w związ ku z wal ka mi pol -
skich pi lo tów z hi tle row skim oku -
pan tem pod czas woj ny obron -
nej 1939 ro ku. Po nie waż jed nak
my śliw cy, któ rzy mie li swo ją ba zę
w Zie lon ce do cze ka li się uho no -
ro wa nia w mu zeum po wstał na -
zew ni czy wa kat. Urząd mia sta
pro si o pro po zy cje, jak mo żna na -
zwać to miej sce – twoj glos@zie -
lon ka.pl.

(wt)

Rośnie skwerek na Bankowej
� Zielonka Bankowa już wkrótce będzie miała nowy skwer
wypoczynkowy. W ramach budżetu obywatelskiego
powstaje taki u zbiegu Waryńskiego i 11 Listopada.

Szkoła przy
Kościelnej też czeka
na rozbudowę. Gdy się
ona zakończy, będzie
niemal dwukrotnie
większa.


