
Kandydatów na stanowisko
burmistrza w Ząbkach było
dwóch, stąd od razu wiadomo by-
ło, że dogrywki nie będzie. Jed-
nak nieoficjalne wyniki wyborów
pokazują, jak potężną przewagą
urzędujący burmistrz pokonał
przeciwnika.

Według danych miejskiej komi-
sji wyborczej Tomasz Kalata zy-
skał poparcie około 20% głosują-

cych w niedzielę 16 listopada. Je-
go przeciwnik może zatem stwier-
dzić, że ośmiu na dziesięciu
mieszkańców Ząbek uprawnio-
nych do głosowania, którzy przy-
szli na wybory, zagłosowało
na niego. W porównaniu z sąsied-
nimi miastami, gdzie różnice mię-
dzy pierwszym i drugim kandyda-
tem potrafiły być minimalne (vide
Marki, gdzie przewaga nad kan-

dydatem z pierwszego i drugiego
miejsca wynosiła 4 punkty pro-
centowe) oznacza to wyborczy
nokaut. Robert Perkowski będzie
rządził Ząbkami przez kolejne
cztery lata.

Tegoroczne wybory samorządo-
we były też pierwszymi, w których
wybierano radnych w systemie jed-
nomandatowym – ten, kto zdobył
w danym okręgu największą liczbę
głosów, uzyskiwał mandat radne-
go. W ten sposób mieszkańcy Zą-
bek wybrali radę miasta.

Perkowski rządzi
� Robert Perkowski zwyciężył Tomasza Kalatę przez nokaut.
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Robert Perkowski będzie rządził Ząbkami przez kolejne
cztery lata dokończenie na stronie 2

źródło: perkow
ski.pl



– Na co sta wia Ja cek Orych
w swo jej pierw szej ka den cji ja ko
bur mistrz? Je śli wy gra Pan wy bo -
ry, czym się Pan zaj mie w pierw -
szej ko lej no ści?

– Uży wa jąc ję zy ka woj sko we go –
trze ba za cząć od ra zu dzia ła nia

na kil ku fron tach. Po pierw sze,
wia do mo, że miesz kań cy po la tach
po su chy ocze ku ją zwięk sze nia in -
we sty cji. Dro gi, oświe tle nie, gim -
na zjum, w per spek ty wie ko lej na
szko ła pod sta wo wa. Li sta za dań
jest dłu ga i mo gę obie cać, że bę -
dzie my je re ali zo wać szu ka jąc ze -
wnętrz nych źró deł fi nan so wa nia
dla tych pro jek tów. Oczy wi ście nie
wy bu du je my wszyst kie go na raz, ale
ma jąc sen sow ny i re al ny pro gram
mo że my suk ce syw nie to ro bić.

Ewi dent nie mu si my po pra wić
nad zór nad re ali za cją in we sty cji –
to, co się sta ło z dro ga mi po bu -

do wie ka na li za cji, to w wie lu
przy pad kach dra mat.

Po dru gie, za le ży mi na tym, że -

by Mar ki by ły w peł ni oby wa tel -
skie. Na po czą tek wdro ży my bu -
dżet oby wa tel ski z praw dzi we go
zda rze nia. To nie bę dzie re pli ka
ka ry ka tu ry z 2013 r., gdzie na wet
nie za py ta no miesz kań ców, jak
so bie go wy obra ża ją. Wpro wa dzi -
my też ini cja ty wę lo kal ną
i uchwa ło daw czą. Po wta rzam – te
me cha ni zmy mu szą po wsta wać
przy współ udzia le miesz kań ców.
Nic o nas bez nas. W koń cu nie -
przy pad ko wo na sze wy bor cze
mot to brzmi: „Tak! Mo że my Le -
piej. Ra zem”.

Po trze cie, spraw ny urząd. Czy li
ta ki, któ ry w rze czy wi sto ści, a nie
tyl ko w for mie de kla ra cji – jest
otwar ty na klien ta, czy li oby wa te la.
Sym bo lem zmian by ło by np. otwar -
cie week en do we go punk tu w cen -
trum han dlo wym, w któ rym za pra -
co wa ni w cią gu ty go dnia miesz kań -
cy mo gli by za ła twiać spra wy.

– Miesz kań cy chcie li by bur mi -
strza spraw ne go, rzut kie go

i przed się bior cze go. Ja kie zmia ny
są po trzeb ne mia stu, by prze sta ło
być tyl ko war szaw ską sy pial nią?

– Że by tak się sta ło, trze ba sty -
mu lo wać lo kal ną tkan kę usłu go -
wą – po ka zy wać przed się bior com,
że Mar ki to miej sce war te in we -
sty cji. Ma my świet ne po ło że nie,
je ste śmy mło dym mia stem, nasz
bi lans de mo gra ficz ny jest do dat -
ni. To są atu ty, o któ rych trze ba
mó wić gło śno. A tych przed się -
bior ców, któ rzy już tu są, war to
do ce nić. Po co oby wa te le Ma rek
ma ją za ma wiać usłu gi w War sza -
wie, gdy mo gą to zro bić na miej -
scu u nas, nie jed no krot nie le piej
i ta niej. Trze ba do nich do trzeć
z ta ką in for ma cją i to też jest za -
da nie dla ra tu sza.

– Na zwi sko „Orych” nie jest
w Mar kach nie zna ne, ale mo że
war to przy po mnieć, co do tej po ry
Pan, ja ko spo łecz nik i rad ny, ro -
bił dla mia sta?

– Du żo te go, do brze, że mam
wy ro zu mia łą żo nę. W te le gra ficz -
nym skró cie – ak cja na rzecz ob -
wod ni cy, wdro że nie wy ró żnio ne -
go przez pre zy den ta pro jek tu
Mar ki.Na praw my To.pl, do rocz ne
ak cje od bla sko we i cha ry ta tyw ne,
or ga ni za cja Spar ta kia dy MSG,
a od te go ro ku bie gu Noc ny Ma -
rek, na któ ry prze je cha li bie ga cze
z wie lu stron Pol ski. Do te go je -
stem rad nym od ośmiu lat i pre -
ze sem Sto wa rzy sze nia Gru pa
Mar ki 2020, któ re m.in. wnio sko -
wa ło o wdro że nie bu dże tu oby wa -
tel skie go.

– Ja kie bę dą Mar ki w 2018,
kie dy Ja cek Orych bę dzie koń czył
pierw szą ka den cję?

– Przede wszyst kim już z ob -
wod ni cą. A po za tym miesz kań cy
mo gą mieć pew ność, że mia sto
bę dzie spraw nie za rzą dza ne, a nie
ad mi ni stro wa ne.

rozmawiał (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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Chcę zarządzać, nie administrować
� Rozmowa z Jackiem Orychem, kandydatem
na burmistrza Marek.

W ka den cji 2014–18 za sia dać
w niej bę dą (w ko lej no ści okrę -
gów):
1: Sławomir Nowak
2: Wojciech Gut
3: Olgierd Radoń

4: Grzegorz Siwek
5: Jan Kurowicki
6: Janusz Krajewski
7: Marek Połomski
8: Olga Kisiel
9: Agnieszka Ignaczak
10: Zofia Dąbrowska
11: Maria Guzowska

12: Tomasz Szymczak
13: Robert Świątkiewicz
14: Waldemar Stachera
15: Paweł Uściński
16: Janusz Dąbrowski
17- Joanna Dąbrowska
18: Edyta Kalata
19: Wiktoria Żurobska
20: Artur Wałachowski
21: Adam Remiarz

(red)

dokończenie ze strony 1

Perkowski rządzi

Na Ja nu sza We rczyń skie go od -
da no 28,93% wa żnych gło sów,
a na Jac ka Ory cha – 23,49%. To
ozna cza, że 30 li sto pa da to wła śnie
oni zmie rzą się w II tu rze wy bo rów.

Zna ny jest też skład ra dy mia -
sta na ka den cję 2014–18. Za sią dą
w niej, we dług okrę gów:

Okręg nr 1 – To masz Błę dow ski,
okręg 2 – Mi chał Ja roch, okręg 3 –
Da nu ta Ste fa niak, okręg 4 – Ma ria
Przy bysz -Piw ko, okręg 5 – Zbi -
gniew Pa cio rek, okręg 6 – Ro bert
Sza frań ski, okręg 7 – Agniesz ka
Lu żyń ska, okręg 8 – Ja cek Orych,
okręg 9 – Mar le na Sto sio, okręg 10
– Ur szu la Pasz kie wicz, okręg 11 –
Da riusz Pie tru cha, okręg 12 – Ma -

rek Szcze pa now ski, okręg 13 – An -

drzej Ro stek, okręg 14 – Pa weł
Adam czyk, okręg 15 – Ra do sław
Dec, okręg 16 – Da niel Ku rek,
okręg 17 – Ma ciej Gra bow ski,
okręg 18 – To masz Pa cio rek,
okręg 19 – Bog dan Cho roś,
okręg 20 – Grze gorz Chwi łoc -Fi łoc,
okręg 21 – An na Pio tro wicz.

W przy pad ku wy gra nej Ory cha
w dru giej tu rze w ósmym okrę gu
trze ba bę dzie roz pi sać no we wy -
bo ry – we dług obo wią zu ją cej or -
dy na cji wy bor czej w okrę gach
jed no man da to wych to „zwy cięz ca
bie rze wszyst ko” i nie ma mo żli -
wo ści, by w miej sce jed ne go kan -
dy da ta z au to ma tu wcho dził ten
z naj wy ższą po nim licz bą gło sów.

(red)

W Markach druga tura
� W II turze wyborów samorządowych w Markach
spotkają się Janusz Werczyński i Jacek Orych.

Jacek Orych

Janusz Werczyński

źródło: http://w
spolnota-m

arki.pl
źródło: Facebook
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Jed nak jesz cze w mar cu bur -
mistrz Ro bert Per kow ski za po -
wia dał, że mia sto bę dzie chcia ło
w miej scu li kwi do wa nej prze pra -
wy utwo rzyć przej ście dla pie -
szych, po zwa la ją ce jed no cze śnie
wejść na pe ron wła śnie od stro -
ny 3 Ma ja. Ząb ki już wte dy wy ło -
ży ły pie nią dze na do ku men ta cję
pro jek to wą dla no we go przej ścia
– za ło że nia są wła śnie ta kie, że
oprócz pod to ro we go szla ku pie -
sze go bę dzie też wej ście na pe ron
ko le jo wy. Te raz, pod ko niec ro ku
już wi dać, że urząd nie za sy piał
gru szek w po pie le: 6 li sto pa da zo -
sta ła wy da na de cy zja lo ka li za cyj -
na dla przej ścia: ma po wstać
u zbie gu ulic Ba to re go i Woj ska
Pol skie go. Z dru giej stro ny wej -
ście do pod zie mia bę dzie w po bli -
żu obec nej bud ki dró żni ka. Z po -
zio mu przej ścia dla pie szych bę -
dzie rów nież umiej sco wio ne wej -
ście na pe ron ko le jo wy.

Wszyst ko to po zo sta je jed nak
na ra zie w sfe rze pla nów. Że by

przy stą pić do bu do wy, trze ba
prze cież – oprócz do ku men ta cji,
pro jek tów i po zwo leń – ze brać
pie nią dze. – Ile bę dzie kosz to wać
przej ście? Te go do kład nie nie

wiem, bo nie ma my w tym mo -
men cie żad nej do ku men ta cji pro -
jek to wej ani wy bra nej me to dy
pro wa dze nia prac – przy zna je
bur mistrz Ro bert Per kow ski. –

Wstęp nie i bar dzo z grub sza sza -
cu ję, że to mo że być koszt 5 mi -
lio nów zło tych. A po nie waż nie
jest to in we sty cja pierw szej po -
trze by, to bę dzie my ją re ali zo wać
tyl ko wte dy, gdy znaj dą się na nią
pie nią dze. Skąd? Pla nu je my
po uzy ska niu po zwo le nia na bu -
do wę wy stą pić do pa ni pre mier
o do fi nan so wa nie z nie wy ko rzy -
sta nych rzą do wych środ ków
na ko lej. Po nie waż mu szą być
spo żyt ko wa ne, mo że nam się
udać.

(wt)

Ząbki

Co z przejściem w miejscu przejazdu?
� Po otwarciu tunelu pod torami kolejowymi zlikwidowano przejazd w ciągu ulic
Batorego i 3 Maja. Tym samym znikła możliwość przejścia przez tory dla pieszych,
którzy teraz muszą korzystać z chodnika w ciągu tunelu.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

PKW do za mknię cia na szej ga -
ze ty po da ła je dy nie ofi cjal ne wy ni -
ki wy bo rów na bur mi strzów, z któ -
rych wy ni ka, że kontr kan dy dat Du -
dzi ka otrzy mał oko ło 15% gło sów.
Bur mistrz Du dzik z ko lei miał po -
par cie oko ło 40% gło su ją cych. Co
cie ka we, Ka mil Iwan dow ski był
naj młod szym kan dy da tem na bur -
mi strza Zie lon ki – ma 26 lat.

Dru ga tu ra od bę dzie się 30 li -
sto pa da.

Na dal po zo sta je nie ofi cjal ny
skład no wej ra dy miej skiej, w któ -

rej we dług ze sta wie nia miej skiej
ko mi sji wy bor czej za sia dać bę dą
(w ko lej no ści okrę gów): Ste fan
Ste fa ni szyn, Re na ta Ocho ciń ska,
Bog dan Kry siń ski, Jan Bąk, To -
masz Wo łu je wicz, An drzej
Grodz ki, Ta de usz Tom czuk, Ma -
ciej Wło dar czyk, Jo an na Ni co le -
-Urba no wicz, Woj ciech Bar dow -
ski, Sła wo mir Mo czar ski, Je rzy
Bar bar ski, Hen ryk Szczu row ski,
Ga brie la Wi śniew ska, Ta de usz
Szklar ski.

(red)

W Zielonce…
Dudzik powalczy z Iwandowskim
� Oficjalne wyniki wyborów na burmistrza Zielonki
wskazują, że 30 listopada urzędujący burmistrz Grzegorz
Dudzik stanie w szranki z Kamilem Iwandowskim.

źródło: Facebook

6 listopada
została wydana decyzja
lokalizacyjna dla
przejścia: ma powstać
u zbiegu ulic Batorego
i Wojska Polskiego.
Z drugiej strony wejście
do podziemia będzie
w pobliżu obecnej budki
dróżnika. Z poziomu
przejścia dla pieszych
będzie również
umiejscowione wejście
na peron kolejowy.

Tak było jeszcze w marcu

Ka mil Iwan dow ski był naj młod szym kan dy da tem 
na bur mi strza Zie lon ki – ma 26 lat.



Dla cze go? Naj pierw przy po -
mnij my, o co w nim cho dzi.
W naj więk szym skró cie mia sto
wy zna cza okre ślo ną kwo tę ze
swo je go bu dże tu, któ rą prze zna -
czy na ce le wska za ne przez miesz -
kań ców. W Mar kach ja ko li mit
przy ję to 100 tys. zł. Mo żna je wy -
dać na pla ce za baw, re mon ty
chod ni ków, bu do wę bo iska – ab -
so lut nie ka żdy po mysł jest roz wa -
ża ny. Na stęp nie po my sły pod da -
wa ne są pod gło so wa nie i te
z nich, któ re zdo bę dą naj więk sze
uzna nie miesz kań ców, zo sta ną
zre ali zo wa ne. Ty le teo rii, bo
w prak ty ce trze ba jesz cze pa mię -
tać, że zgła sza ne pro jek ty mu szą

być mo żli we do re ali za cji w mia rę
po sia da nych pie nię dzy – co bo -
wiem z te go, że miesz kań cy za żą -
da ją me tra czy lot ni ska, sko ro…
No wła śnie.

W tym ro ku re ali zo wa ne by ły
pro jek ty wy bra ne pod ko niec
grud nia 2013. Zgło szo no po nad
pięć dzie siąt pro po zy cji, do re ali -
za cji skie ro wa no pięć: prze bu do -
wa szat ni w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 i roz bu do wa ist nie ją ce go tam
pla cu za baw, przy go to wa nie kon -
cep cji pla cu miej skie go oraz bu -
do wa bądź mo der ni za cja pla ców
za baw na Ma ła chow skie go
i przy Wspól nej. Na ka żdy z tych
ce lów prze zna czo no po sto ty się cy

zło tych. Co z te go wy ni kło? Z per -
spek ty wy cza su mo żna stwier dzić,
że coś – i nic. Re mont szat ni (jest
po ło wa li sto pa da) w szko le jest
na ukoń cze niu, choć za po wia da ne
by ło, że skoń czy się naj póź niej
w paź dzier ni ku. Pro jek tu ryn ku
nie ma, bo choć przy sła no kon -
cep cje ar chi tek to nicz ne, żad na
z nich nie speł ni ła wy ma gań kon -
kur so wych. O pla cu za baw
przy SP nr 1 pi sa li śmy pod ko niec
paź dzier ni ka, do po zo sta łych ta -
kże jest peł no uwag. I wszyst kie
swo je ża le uczest ni cy de ba ty for -
mu ło wa li moc no i kon kret nie.

Ja kie to by ły ża le? – Plac za baw
na Ma ła chow skie go nie dość, że nie
jest ogól no do stęp ny, to jesz cze
uszczę śli wio no miesz kań ców bo -
iskiem do siat ków ki pla żo wej, któ re
ow szem, by ło w pro jek tach do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go, ale nie
w ra mach mo der ni za cji miej sca dla
dzie ci – mó wi li. – Nikt nie prze pro -
wa dził naj mniej szych kon sul ta cji ze
zgła sza ją cy mi pro jekt przed wpro -
wa dze niem w ży cie tej zmia ny!

Po dob nie by ło i z in ny mi za da -
nia mi – ot, wy mie nia ny już plac za -

baw przy szko le. Tam kon sul ta cje
by ły pro wa dzo ne z dy rek cją, po -
nad to oprócz 100 ty się cy z bu dże tu
zna la zły się też do dat ko we pie nią -
dze – w su mie wy da no po nad 168
ty się cy zło tych. – Nikt ze zgła sza ją -
cych pro jek ty nie wie dział, że mo -
żli we są więk sze na kła dy fi nan so -

we. Ewi dent nie wi dać, że „bu dżet
oby wa tel ski” w Mar kach jest tyl ko
z na zwy, bo nikt nie przej mo wał się
opi nią oby wa te li – mó wi li uczest ni -
cy de ba ty.

Szwan ko wa ło też na gło śnie nie
ak cji. – W in ter ne cie mo że i by ło
peł no in for ma cji, a ja na przy kład
kom pu te ra nie mam, a po za tym
mam już swo je la ta i na in ter ne -
tach się nie znam – mó wi ła jed na
z pań pod czas de ba ty. – W mie -
ście żad nych ogło szeń nie by ło,
skąd mia łam wie dzieć, że ta kie
coś w ogó le ist nie je?

Chy ba naj lep szym pod su mo wa -
niem kwe stii „czy bu dżet jest oby -
wa tel ski” by ło zda nie wy gło szo ne
pod ko niec dys ku sji. – Kie dy
chcia łam się do wie dzieć w urzę -
dzie mia sta, kto po dej mo wał de -
cy zje w spra wie pla cu za baw
przy Ma ła chow skie go, usły sza -
łam: „Ciesz cie się, że w ogó le mo -
gli ście co kol wiek wy bie rać”.

Czy de ba ty oks fordz kie w Mar -
kach skoń czą się wraz z kam pa nią
wy bor czą? Mar sza łek spo tkań, Ja -
ro sław Jaź dzik za po wia dał wstęp -
nie spo tka nie w grud niu – więc
kto wie? By ło by szko da, gdy by ta -
ka for ma spo tkań miesz kań ców
mia ła słu żyć je dy nie ja ko na rzę -
dzie przed wy bor czych walk…

(wt)

PROJEKTY OGRODÓW!
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Cieszcie się, że w ogóle mogliście wybierać!
� Listopadowa debata oksfordzka w Markach była jedną z najkrótszych, jakie odbyły się do tej pory. I chyba najmniej
emocjonującą – zebrani byli zgodni, że budżet obywatelski w Markach jest „obywatelski” tylko z nazwy…

W Markach
zgłoszono ponad
pięćdziesiąt propozycji,
do realizacji skierowano
pięć: przebudowa szatni
w SP nr 1 i rozbudowa
istniejącego tam placu
zabaw, przygotowanie
koncepcji placu
miejskiego oraz budowa
bądź modernizacja
placów zabaw
na Małachowskiego
i przy Wspólnej.

Plac zabaw przy SP nr 1 – wykonany w ramach budżetu
„obywatelskiego”

Koncepcje na miejski rynek – żadna nie spełniała warunków, ale pieniądze na konkurs poszły
z kasy partycypacyjnej



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

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

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

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

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

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

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

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

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

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Do ku ment ma być pla nem
dzia łań na naj bli ższe la ta dla
miej skich urzęd ni ków. Je śli za -
war te w nim za ło że nia zo sta ną

speł nio ne – Zie lon ka bę dzie mia -
stem czy stym, przy ja znym miesz -
kań com i przed się bior com. Co
mo żna zna leźć w Stra te gii Zrów -

no wa żo ne go Roz wo ju Gmi ny
Zie lon ka?

Do koń ca 2016 ro ku ma zo stać
za go spo da ro wa ny plac Ja na Paw -
ła II, a przy naj mniej plan ta kie go
za go spo da ro wa nia. W tym sa mym
ter mi nie mia sto ma zo stać cał ko -
wi cie wy po sa żo ne w sys tem iden -
ty fi ka cji wi zu al nej – na po dob -
nych za sa dach, jak zro bi ła to w la -
tach ubie głych War sza wa. To jed -
nak do pie ro po czą tek. Z cie kaw -
szych dzia łań war to zwró cić uwa -
gę na in ter ne to wy sys tem po wia -
da mia nia o dzi kich wy sy pi skach
śmie ci, któ ry ma za cząć dzia łać
naj póź niej do koń ca 2016 ro ku.
Przy tej oka zji Zie lon ka sta wia
so bie za za da nie re ago wa nie
na mi ni mum 75% zgło szeń.

Z in we sty cji: mia sto chce bu do -
wać mi ni mum pół ki lo me tra sie ci
od pro wa dza ją cej desz czów kę
rocz nie i mo der ni zo wać gmin ne
dro gi – co naj mniej 1,5 ki lo me tra
w cią gu ka żdych dwu na stu mie -
się cy. W nie co mniej szym tem pie

ma przy by wać ście żek ro we ro -
wych – ki lo metr rocz nie. Jed no -
cze śnie mia sto chce lob bo wać
w oko licz nych sa mo rzą dach
za roz wo jem dróg wy jaz do wych
z Zie lon ki ka żde go ro dza ju: sa -
mo cho do wych, ko le jo wych i ro -
we ro wych.

Zmia ny ma ją też się gnąć szkół.
Do koń ca 2018 gmi na chce uzy -
skać po zwo le nie na bu do wę ha li
spor to wej przy Szko le Pod sta wo -
wej nr 1, a w tym sa mym ter mi nie
ma już dzia łać bo isko przy zie lon -
kow skiej „Dwój ce”. Nie co szyb ciej,
bo w 2016 ro ku, ma zo stać uru cho -
mio ne przed szko le przy Sta szi ca.
Przez ca łą ka den cję ma trwać pro -
gram za jęć wy rów naw czych i do -
dat ko wych w miej skich szko łach –
w ska li mo że nie zbyt im po nu ją cej,

bo za le d wie dwóch go dzin rocz nie
na od dział szkol ny, ale za wsze…
Do dat ko wo szko ły ma ją sys te ma -
tycz nie zy ski wać no wo cze sne ze -
sta wy dy dak tycz ne.

Miej skie bu dyn ki uży tecz no ści
pu blicz nej ma ją mieć li kwi do wa -
ne ba rie ry ar chi tek to nicz ne, a Za -
kład Opie ki Zdro wot nej ma mieć
zwięk szo ną licz bę usług spe cja li -
stycz nych. Po nad to ka żde go ro ku
ma ją być re ali zo wa ne co naj mniej
dwa pro gra my pro fi lak tycz ne i je -
den proz dro wot ny.

Zie lon ka chce też po pra wy bez -
pie czeń stwa. Ma te mu słu żyć roz -
wój sie ci mo ni to rin gu (w mie ście
ma przy by wać ok. 5 ka mer
na rok) oraz zwięk szo ne na kła dy
na po li cję i Ochot ni czą Straż Po -
żar ną, al bo przez za kup no we go

sprzę tu al bo przez fi nan so wa nie
słu żb po nadnor ma tyw nych.

To tyl ko wy ci nek za ło żeń pro -
gra mo wych Zie lon ki. Czy to tyl ko
by ła przed wy bor cza pro pa gan da?
Ter min ogło sze nia do ku men tu
po zwa la tak przy pusz czać, jed nak
tak na praw dę wszyst ko to oka że
się za czte ry la ta. Ca łą stra te gię
mo żna prze czy tać pod ad re sem
zie lon ka.pl

(wt)

Zielonka przyjęła strategię

Zobacz, jak rozwinie się miasto
� Być może to tylko przypadek: tuż przed wyborami samorządowymi Zielonka
uchwaliła nowelizację strategii rozwoju dla miasta na lata 2014–18.

Z ciekawszych
działań warto zwrócić
uwagę na internetowy
system powiadamiania
o dzikich wysypiskach
śmieci, który ma zacząć
działać najpóźniej
do końca 2016 roku.
Przy tej okazji Zielonka
stawia sobie za zadanie
reagowanie
na minimum 75%
zgłoszeń.

Dróg gminnych ma przybywać w tempie 1500 metrów rocznie

źródło: zielonka.pl



1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

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

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

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

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

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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650

·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

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

OGŁOSZENIA DROBNE NADASZ NA
WWW.ECHODROBNE.PL
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Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz
fi zjo te ra peu ta,sze f ze -
spo łu te ra peu tycz ne go
fir my Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 19-28 listopada.
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Ten wnuk unic kie go po pa uro -
dził się w 1791 ro ku na Po do lu.
Rósł w at mos fe rze pa trio tycz nej,
ja ko mło dy chło pak żył woj na mi
na po le oń ski mi, a gdy w 1807 ro ku
po wsta ło Księ stwo War szaw skie,
szes na sto let ni Le on chciał do stać
się do pol skiej ar mii. Był jed nak
za mło dy, dla te go do pie ro rok
póź niej wraz z ko le ga mi uda ło
mu się prze drzeć przez gra ni cę
za bo ru ro syj skie go, a do woj ska
wstą pił w 1809. Brał czyn ny udział
w wie lu bi twach, pod czas jed nej
z nich, pod Ra szy nem, zo stał cię -
żko ran ny. Awan so wa ny do stop -
nia sie rżan ta wziął udział w wy -
pra wie na Ro sję i Bi twie Na ro -
dów pod Lip skiem. Tam tra fił
do nie wo li au striac kiej – aby
z niej się wy do stać, ochot ni czo
wstą pił do wojsk Au stria ków, by
po bły ska wicz nej de zer cji prze do -
stać się przez Kra ków do War sza -
wy. Tam pra co wał ja ko su biekt,
a póź niej roz po czął ka rie rę fa bry -
kan ta wó dek i li kie rów. Po nie waż

na zie miach pol skich na spi ry tu -
alia za wsze by ła ko niunk tu ra, Le -
on Drew nic ki szyb ko mno żył swój
ka pi tał i wresz cie po sta no wił za -
bez pie czyć przy szłość swo jej ro -
dzi ny ku pu jąc zie mię.

Je go wy bór padł na te re ny mię -
dzy Mar ka mi a Ząb ka mi – ra zem
z bra tem ku pi li 300 hek ta rów zie -
mi i za ło ży li tam ko lo nię. Po wy -
kar czo wa niu i osu sze niu grun tów
zbu do wa no tu fol wark i czwo ra ki.
Drew nic ki za ło żył też pa sie kę,
a dzię ki sta dom owiec i krów stał
się czło wie kiem za mo żnym.

Sta bi li za cja skoń czy ła się wraz
z wy bu chem po wsta nia li sto pa do -
we go. Drew nic ki uzbro ił w pi ki
i broń pal ną bli sko 600 chło pów
z Drew ni cy (ta ka bo wiem na zwa
dla ko lo nii zdą ży ła się już przy -
jąć), Zą bek i Ma rek, zdo był po -
sia dłość swo je go są sia da, Le wic -
kie go („Gdym przy szedł do ko lo -
nii Le wic kie go, ka pi tan w no cy
po za my kał drzwi do mu Le wic kie -
go i aresz tan tów w lo chu. Z Ko -
za ka mi uciekł do mo skiew skie go
obo zu pod Mo ko to wem. Ja ka za -
łem drzwi po wy bi jać. Naj przód

od biw szy sza fę wy bra łem srebr ne
na czy nia i po pa ko wa łem do jed -
nej pa ki i [ka za łem] po stron ka mi
ob wią zać; po tem wy ła mać drzwi
wię zie nia, wy pu ścić aresz tan tów
i roz kuć z łań cu chów. Ka za łem
od słu pów po odry wać łań cu chy
i że la zne ro gat ki, czy li ku ny. Po -
tem ka za łem wy ła mać drzwi
od piw nic i wy pić wi na, rum, li kie -
ry i becz kę wi śnia ku. Do syć, że
mój hu fiec do brze pod ocho cił.
Ka za łem ko nie za prząc do trzech
wo zów dra bi nia stych. Na wóz
wło ży łem sre bro i łań cu chy z ku -
na mi. Czter dzie ści trzy sztuk by -
dła za bra łem i 13 aresz tan tów” –

pi sał w swo ich pa mięt ni kach),
a na stęp nie ru szył na War sza wę.
Tam zdo by te by dło od dał na po -
trze by woj ska i wró cił do Drew ni -
cy. Tam zbro ił na wła sny koszt lu -
dzi i or ga ni zo wał obro nę sto li cy
przed woj ska mi car ski mi. Brał

czyn ny udział w bi twie o Ol szyn kę
Gro chow ską, naj krwaw szym star -
ciu po wsta nia, a po niej przy go to -
wy wał szki ce te re no we i roz po -
zna nie wśród wojsk ro syj skich,
po zwa la ją ce na póź niej sze ude -
rze nie Po la ków. Pod ko niec mar -

ca prze do stał się ze swo imi ludź -
mi na ty ły Ro sjan, skąd po pro wa -
dził ude rze nie na wro ga, przy czy -
nia jąc się do zwy cię stwa w cza -
sie II Bi twy pod Waw rem. Zo stał
za to od zna czo ny srebr nym krzy -
żem Vir tu ti Mi li ta ri. Po za ma chu
sta nu 15 sierp nia wal czył w War -
sza wie i Mo dli nie, by przejść
w paź dzier ni ku przez gra ni cę pru -
ską i udać się na emi gra cję – już
w stop niu ma jo ra. Je go ma ją tek
w Drew ni cy skon fi sko wa no i roz -
par ce lo wa no mię dzy chło pów.

Sam Drew nic ki do tarł do Pa ry -
ża, gdzie był człon kiem Ko mi te tu
Na ro do we go Pol skie go, a póź niej
To wa rzy stwa De mo kra tycz ne go
Pol skie go. We Fran cji prze by wał
z prze rwa mi do koń ca ży cia.
Zmarł pod czas woj ny fran cu sko -
-pru skiej w 1870 bądź 71 ro ku –
z gło du pod czas ob lę że nia Pa ry ża

bądź roz strze la ny przez Wer sal -
czy ków. Do kład nej da ty nie zna -
my, po nie waż pa ry skie ak ta nie
za wie ra ją je go ak tu zgo nu, co mo -
że ozna czać, że za koń czył ży cie
na uli cy i zo stał po cho wa ny w nie -
ozna czo nej mo gi le zbio ro wej.

W ubie głym ro ku, dla uho no ro -
wa nia Le ona Drew nic kie go, To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Zą bek wraz
z urzę dem mia sta wy da ło mi ni ko -
miks „1830–1831 – kadr z ży cia
Le ona Drew nic kie go”. Mo żna go
zna leźć na stro nie hi sto ria za -
bek.pl [link net: http://hi sto ria za -
bek.pl/fi les/1830–1831_Le on -
Drew nic ki.pdf]

(wt)

Pasjonująca historia życia Leona Drewnickiego
� Co bardziej uświadomieni mieszkańcy wiedzą, że wywodzenie nazwy Drewnicy (części Ząbek) od drewna jest
błędne, bo w rzeczywistości pochodzi ona od właściciela tych ziem, Leona Drewnickiego.

Leon Drewnicki
zmarł podczas wojny
francusko-pruskiej w 1870
bądź 71 roku – z głodu
podczas oblężenia
Paryża bądź rozstrzelany
przez Wersalczyków.

W Ząbkach nie zachowały się pamiątki po Leonie Drewnickim. Do niedawna jeszcze myślano, że
najstarszy budynek na terenie szpitala psychiatrycznego jest dawnym jego dworkiem. Niestety,

najprawdopodobniej stoi tylko na jego fundamentach…
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