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– Sto ję tam co dzien nie co naj -
mniej dwa dzie ścia mi nut. Zda rza
się, że ko rek się ga Po wstań ców
w Ząb kach. A wszyst ko dla te go,
że dró żnik trzy ma zbyt dłu go
opusz czo ne szla ba ny. A prze cież
wy star czy ło by, że by mię dzy jed -
nym po cią giem a dru gim pod niósł
je na kil ka mi nut. Szcze gól nie, że
od stę py mię dzy po cią ga mi to ja -
kieś 8–10 mi nut i spo koj nie w tym
cza sie zdą ży prze je chać kil ka dzie -
siąt sa mo cho dów – mó wi pan Pa -

weł, któ ry zgło sił nam spra wę te -
le fo nicz nie.

– Że by by ło cie ka wiej, po nie waż
tra sę tę po ko nu ję co dzien nie, to
za uwa ży łem, że szcze gól nie „kor -
ko gen ny” jest je den z dró żni ków.
Nie wiem, mo że nie lu bi sło ików
ja dą cych do pra cy w War sza wie?

Co na to ko le ja rze?
– Dzia ła nie wszyst kich prze jaz -

dów ko le jo wych, rów nież i te go
na Cheł mżyń skiej, pod le ga ści słym

re gu la cjom bez pie czeń stwa – ka -
żdy prze jazd funk cjo nu je we dług
spe cjal ne go re gu la mi nu, a pra cow -
ni cy prze cho dzą czę ste kon tro le
i eg za mi ny – mó wi Ma ciej Dut kie -
wicz z wy dzia łu pra so we go PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we. – Za -
mknię cie ro ga tek na li nii ko le jo -
wej, gdzie po cią gi je żdżą z pręd ko -
ścią 120 km/h, mu si na stą pić naj -

dokończenie na stronie 2

Korek przez dróżnika?
� Każdy, kto jechał rano z Ząbek w kierunku Rembertowa i Wawra, zna ten widok:
zamknięte szlabany na przejeździe kolejowym i gigantyczny korek.

Według
mieszkańców

korki
powstają

w momencie,
kiedy dróżnik

trzyma zbyt
długo

opuszczone
szlabany
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póź niej na trzy mi nu ty przed prze -
jaz dem po cią gu – jest to kar dy nal -
na za sa da bez pie czeń stwa. Uli ca
Cheł mżyń ska prze ci na dwie li nie

ko le jo we, a to ozna cza, że w jed -
nym mo men cie w stro nę prze jaz du
na Cheł mżyń skiej mo gą je chać na -
wet czte ry po cią gi – dwa po to rach
da le ko bie żnych i dwa po to rach
pod miej skich. Ła two więc wy li -
czyć, że w cza sie du że go na tę że nia

ru chu – a ta ki wła śnie jest ka żde go
ran ka – ro gat ki mo gą być za -
mknię te na wet przez kwa drans.
Uli ca Cheł mżyń ska jest bar dzo ob -
cią żo na ru chem sa mo cho do wym
– dró żni cy mu szą bar dzo uwa żać
i wy ka zać się mak sy mal ną kon cen -
tra cją. Prio ry te tem w za sa dach
pra cy te go i ka żde go w Pol sce
prze jaz du jest za pew nie nie mak sy -
mal ne go bez pie czeń stwa.

Dut kie wicz do da je, że sam nie -
jed no krot nie był świad kiem kom -
plet nie nie od po wie dzial nych za -
cho wań kie row ców na tym prze -
jeź dzie. – Wje żdża nie na prze jazd
przy za my ka nych szla ba nach czy
zo sta wa nie na to rach, choć wia do -
mo, że nie ma z nich zjaz dów, to
nie mal co dzien ność. Tym cza sem
pra ca dró żni ka jest na praw dę od -
po wie dzial na i cię żka, a na prze -
jeź dzie tej kla sy, co Cheł mżyń ska,
w szcze gól no ści.

(wt)

dokończenie ze strony 1

Korek przez dróżnika?

Trasę tę
pokonuję codziennie
i zauważyłem, że
szczególnie „korkogenny”
jest jeden z dróżników.
Nie wiem, może nie lubi
słoików jadących
do pracy w Warszawie?

Po sta rym po zo sta je tyl ko
wspo mnie nie. Obec ne ma no wą
na wierzch nię – sta rą, syn te tycz ną
za stą pi ła sztucz na tra wa – i co wa -
żne: od wod nie nie, za tem gra ją cy
nie mo gą li czyć na atrak cje po -
dob ne do Sta dio nu Na ro do we go.
Do te go do cho dzą pił ko chwy ty.
Pra ce kosz to wa ły 370 ty się cy zło -
tych, z cze go 182 ty sią ce po cho -
dzi ły z fun du szy mi ni ste rial nych.

Oczy wi ście mo żna do szu ki wać
się dru gie go dna, że in we sty cję

od da no do użyt ku aku rat w ty go -
dniu przed dru gą tu rą wy bo rów
sa mo rzą do wych, ale…

… tak na praw dę czy za kil ka
mie się cy kto kol wiek bę dzie o tym
pa mię tał? (wt)

Boisko gotowe na koniec roku
� Na koniec, bo sezon budowlany ma się ku finiszowi. Zielonkowskie gimnazjum
ma już nowe boisko.

źródło: w
w

w.zielonka.pl

Z po my słem wy cho dzi gru pa
Mar ki 2020, któ ra zbie ra li sty
od naj młod szych do Mi ko ła ja.
– Wśród ta kich li stów są naj czę ściej
proś by o grę lub za baw kę, sło dy cze.
Są też ma rze nia o bu tach, dre sach,
sło icz kach z je dze niem czy pie lusz -
kach dla ro dzeń stwa. Zda rza się, że
nie któ re dzie ci pi szą o play sta tion
lub lap to pie, ale za wsze z gó ry
uprze dza my, że ta kich za chcia nek
Świę ty Mi ko łaj nie speł nia – mó wią
or ga ni za to rzy. – Nie zmien nie
od sze ściu lat wcie la my się w po -
śred ni ków Mi ko ła ja i szu ka my
osób, któ re ze chcą po móc speł nić

dzie cię ce ma rze nia. Przez ostat nie
pięć lat tej ak cji uda ło się nam
– Gru pie Mar ki 2020 wraz z Wa szą,
dro dzy do tych cza so wi ofia ro daw cy,
nie oce nio ną po mo cą i wspar ciem
– spra wić ra dość a przede wszyst -
kim speł niać ma rze nia kil ku set
dzie ciom z na sze go mia sta. Są ofia -
ro daw cy, któ rzy dzia ła ją z na mi
prak tycz nie od po cząt ku i dziel nie
trwa ją na mi ko ła jo wym po ste run -
ku. Są ta cy, któ rzy bio rą po pa rę li -
stów. Są też ta cy, któ rzy nie mo gąc
speł nić ży czeń z jed ne go li stu, pra -
gną włą czyć się, cho cia żby przez
kup no pacz ki pam per sów.

Jak zo stać po moc ni kiem Świę -
te go Mi ko ła ja? Wy star czy skon -
tak to wać się z ko or dy na to ra mi
ak cji (mi ko laj@mar ki 2020.pl, te -
le fo ny: 509–191–488,
509–815–123), wy brać ma rze nie
do speł nie nia – i to wszyst ko.
Przed świę ta mi pacz ka tra fi
do nadaw cy li stu, a my – jak
praw dzi wy świę ty – bę dzie my
mieć sa tys fak cję z ja kie goś dzie -
cię ce go uśmie chu.

Wię cej in for ma cji do prze czy ta -
nia na fa ce bo oko wym pro fi lu ak -
cji: www.fb.com/Mi ko laj Mar ki.

(red)

Marecki Mikołaj szuka pomocników
� Już po raz szósty rusza akcja „Święty Mikołaj mieszka w Markach”. Organizatorzy
szukają współpracowników, którzy pomogą w spełnianiu dziecięcych marzeń.
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Straż miejska w Ząbkach zostaje
Ząb ki w lu tym prze pro wa dzi ły

re fe ren dum do ty czą ce stra ży miej -
skiej. Nie za do wo le ni z jej ist nie nia
twier dzi li, że stra żni cy nie pra cu ją
w week en dy, a ich głów nym za ję -
ciem jest ka ra nie źle par ku ją cych
bądź han dlu ją cych w nie do zwo lo -
nych miej scach. A kosz ty utrzy ma -
nia, się ga ją ce 1,2 mln zło tych rocz -
nie, są nie współ mier nie wy so kie
do efek tów pra cy. Re fe ren dum się
od by ło, ale oka za ło się nie wa żne
– gło so wać po szło rap tem 13%
upraw nio nych, z któ rych zde cy do -
wa na więk szość by ła za li kwi da cją,
ale że by uznać wa żność, wy ma ga na
jest fre kwen cja co naj mniej 30%.

Po sze rza nie dro gi 631
W po ło wie stycz nia roz po czę ły

się pra ce nad po sze rza niem dro -
gi 631 – przed łu że niem war szaw -
skiej uli cy Żoł nier skiej. To jed na
z naj bar dziej za kor ko wa nych dróg
wy lo to wych z War sza wy – dzien nie
prze je żdża tę dy na wet 27 ty się cy
po jaz dów. Po mo der ni za cji dro ga
od ron da na skrzy żo wa niu po wia to -
wych dróg mię dzy Zie lon ką a Ząb -
ka mi aż po gra ni ce sto li cy ma mieć
po dwa pa sy ru chu w ka żdą stro nę.
Ty le że pro jekt miał jed ną za sad ni -
czą wa dę: nie prze wi dział mo żli wo -
ści skrę tu z ząb kow skiej uli cy Po -
wstań ców w kie run ku Ma rek. Roz -
wią za niem by ło by pusz cze nie ru chu
es ta ka da mi, pod któ ry mi zbu do wa -
no by ron do – ale to bę dzie ewen tu -

al nie mo żli we do pie ro po za koń -
cze niu prac mo der ni za cyj nych. A to
na stą pi z koń cem 2015 ro ku.

Ob wod ni ca Ma rek „klep nię ta”
A sko ro już o dro gach – chy ba

naj wa żniej sza in for ma cja dla
miesz kań ców Ma rek: pod ko niec
ubie głe go ro ku wo je wo da ma zo -
wiec ki wy dał de cy zję za twier dza ją -
cą pro jekt bu dow la ny i po zwa la ją cą
na roz po czę cie bu do wy ob wod ni cy
te go mia sta. W czerw cu otwar to
– po wie lo krot nych prze su nię ciach
ter mi nów – ofer ty bu dow la ne dro -
go wców. Dwa od cin ki tra sy
– od Ma rek do Zie lon ki i z Zie lon -
ki do Ra dzy mi na – zbu du ją wło skie
kon sor cja. O fi nan so wa nie też nie
ma się co mar twić – w paź dzier ni ku
rząd otrzy mał kre dyt z Eu ro pej -
skie go Ban ku In we sty cyj ne go
na bu do wę dróg eks pre so wych,
wśród któ rych zna la zła się też ob -
wod ni ca. Umo wę z wy ko naw ca mi
pod pi sa no w grud niu. Pra ce ma ją
się za koń czyć w cią gu 32 mie się cy.

Wy sy pi sko w Zie lon ce
Na te re nie gmi ny Zie lon ka już

wkrót ce po wsta nie wy sy pi sko sto -
łecz nych od pa dów – war szaw skie
Miej skie Przed się bior stwo
Oczysz cza nia za ku pi ło grunt
na te re nie daw ne go po li go nu
i bę dzie bu do wać tam za kład za -
go spo da ro wa nia od pa dów. To
miej sce dość od le głe od zie lon -
kow skich za bu do wań, bli żej stam -

tąd do Ha li no wa niż Zie lon ki
– ale nie po kój o czy stość śro do wi -
ska i zdro wie miesz kań ców to wa -
rzy szył i na dal to wa rzy szy te mu
te ma to wi.

Tu nel w Ząb kach otwar ty
W Ząb kach miesz kań cy za sta -

na wia ją się, czy po otwar ciu tu ne -
lu pod to ra mi bę dzie mo żli wość
le gal ne go przej ścia przez to ry
w miej scu ist nie ją ce go prze jaz du
ko le jo we go. Otóż – nie bę dzie.
Znik nie też mo żli wość wej ścia
na pe ron ko le jo wy od stro ny uli cy
Ba to re go. Za to w przy szło ści
w tym miej scu ma po wstać pod -
ziem ne przej ście dla pie szych.
Na po cząt ku li sto pa da zo sta ła wy -
da na od po wied nia de cy zja lo ka li -
za cyj na. Te raz po zo sta je uzy skać
po zwo le nie na bu do wę i pie nią -
dze na in we sty cję. A sam tu nel
otwar to pod ko niec czerw ca,
po dwóch la tach prac.

No we li nie w Zie lon ce
Zmia ny ko mu ni ka cyj ne w Zie -

lon ce: zni ka li nia Z -1, kur su ją ca
mię dzy Rem ber to wem a M1, nie -
co póź niej zli kwi do wa na zo sta je
do jaz do wa L -17. W za mian po -
wsta ją dwie no we: LZ -1 i LZ -2.
Do koń ca ro ku są bez płat ne dla
wszyst kich, póź niej za dar mo bę -
dą mo gli jeź dzić ni mi tyl ko po sia -
da cze Kart Miesz kań ca. W cią gu
kil ku ty go dni mia sto wy da ło ich
pra wie dwa ty sią ce.

War sza wa+ w Mar kach
A pro pos ko mu ni ka cji: Mar ki

zo sta ły pierw szą gmi ną, w któ rej
wpro wa dzo no no wą stre fę bi le to -
wą War sza wa+. Dzię ki te mu
miesz kań cy mo gą ta niej ku po wać
bi le ty na dru gą stre fę. W ślad
Ma rek szyb ko po szły in ne gmi ny,
w tym Ja błon na czy Le gio no wo.

Szpi tal bę dzie prze bu do wa ny
Wra ca my do Zą bek: zna la zły

się pie nią dze na prze bu do wę
– a w za sa dzie na bu do wę od no -
wa – szpi ta la psy chia trycz ne go
w Drew ni cy. Dziw nym tra fem
prze wi dzie li śmy w kwiet niu, że
de cy zja za pad nie przed wy bo ra mi
sa mo rzą do wy mi…

Ryzyko zamknięcia komisariatu
Tym cza sem Zie lon ka ba ła się

o ist nie nie ko mi sa ria tu po li cji. Mia -

sto zre zy gno wa ło z utrzy my wa nia
stra ży miej skiej w lip cu 2013 ro ku
i li kwi da cja po ste run ku po li cji mo -
gła by za chwiać bez pie czeń stwem
miesz kań ców. I choć znik nąć mia ły
eta ty dy żur nych oraz za stęp cy ko -
men dan ta, a na miej scu po zo sta li by
dziel ni co wi i pa tro low cy – miesz -
kań cy wraz z urzęd ni ka mi sta nę li
oko niem wo bec po my słów ko men -
dan ta po wia to we go. De cy zja osta -
tecz na wciąż nie za pa dła.

Zmia na war ty w Mar kach
A w li sto pa dzie – wy bo ry sa mo -

rzą do we. W Ząb kach i Zie lon ce
bez zmian na sta no wi sku bur mi -
strza: Ro bert Per kow ski wy gry wa
w pierw szej tu rze, Grze gorz Du -
dzik – w dru giej. Za to w Mar -
kach zmia na po tę żna: po bli sko
dwóch de ka dach z ra tu szem po -
że gnał się Ja nusz We rczyń ski,
któ re go za stą pił Ja cek Orych.
– Na sza ry wa li za cja wie lu ob ser -
wa to rom mo gła się wy da wać wy -
ści giem. Tym cza sem jest to szta fe -
ta, w któ rej ko lej ną zmia nę da
mój młod szy ko le ga. Mam prze -
ko na nie, że bę dzie to zmia na dłu -
ga i wy peł nio na suk ce sa mi – gra -
tu lo wał swo je mu prze ciw ni ko wi
w wy bo rach ustę pu ją cy bur mistrz.

I ty le. Te ma tów by ło znacz nie
wię cej – chęt nych do wspo mi nek
za pra sza my na tu wo lo min skie.pl.

(wt)

Najważniejsze wydarzenia pod Warszawą 
� Za nami 21 wydań „Echa”, kilkaset tekstów o Markach, Ząbkach i Zielonce – co ważnego wydarzyło się w tych miastach? Poniżej zestawienie
najciekawszych naszym zdaniem wydarzeń, którymi zajmowaliśmy się w ciągu mijającego roku. Które – według was – są najważniejsze?

Straż miejska w Ząbkach zostaje Po li cja w Zie lon ce – bę dzie li kwi da cja ko mi sa ria tu?

Tak wyglądał początek prac nad przebudową drogi 631

źródło: zabki.pl/B
. śladow

ski



Opra co wa na w 2013 r. na zle -
ce nie władz War sza wy „Ogól na
kon cep cja per spek ty wicz ne go
ukła du sie ci tram wa jo wej” wska -
za ła tram waj łą czą cy Dwo rzec
Wschod ni w War sza wie z po łu -
dniem Zą bek ja ko in we sty cję ro -
ku ją cą, ale do re ali za cji w dal szej
ko lej no ści.

Chcesz mieć tramwaj
– zamelduj się

Nie ste ty, sła by wy nik tram wa ju
do Zą bek w tym opra co wa niu to

przede wszyst kim za słu ga nie za -
mel do wa nych. W te go ty pu opra -
co wa niach ro bi się bo wiem pro -
gno zy prze wo zów na pod sta wie
pro gnoz de mo gra ficz nych, a te są
zro bio ne na pod sta wie ak tu al -
nych da nych GUS o licz bie za -
mel do wa nych, któ rych w Ząb -
kach jest lek ko po nad po ło wa
rze czy wi ście miesz ka ją cych.

Efekt jest ta ki, że au to rzy
stwier dzi li, że w 2040 ro ku
w Ząb kach bę dzie miesz kać tyl -
ko 44 tys. miesz kań ców, co jest

ewi dent ną nie praw dą, bo obec nie
miesz ka ich już wię cej. W 2040
ro ku Ząb ki bę dą po nad 70-ty -
sięcz nym mia stem.

Do dat ko wo ran king za ni ży ła
nam ko li zja z li nią ko le jo wą (le -
gio now ską), któ ra zo sta ła wska za -
na ja ko głów ny pro blem przy re -
ali za cji li nii tram wa jo wej. Au to rzy
opra co wa nia nie wzię li pod uwa -
gę, że pro blem bę dzie roz wią za ny
w naj bli ższych dwóch la tach
przy bu do wie Tra sy Świę to krzy -

skiej. Wte dy pod to ra mi ko le jo wy -
mi po wsta nie tu nel, któ ry oprócz
miej sca na dwie jezd nie dla sa mo -
cho dów, cią gi pie sze i ro we ro we,
bę dzie miał rów nież re zer wę
na dwu to ro wą li nię tram wa jo wą
i ta naj po wa żniej sza prze szko da
re ali za cyj na prze sta nie ist nieć.

Je śli ana li za do ty czy ła by tyl ko
za sad no ści bu do wy li nii i gdy by
pro gno za by ła zro bio na na pod sta -
wie rze czy wi stej licz by miesz kań -
ców, to li nia tram wa jo wa do Zą -
bek zna la zła by się w pierw szej
piąt ce, a mo że na wet w pierw szej
trój ce ran kin gu. A tak mo że my
po dzię ko wać nie za mel do wa nym
za to, że wła dze War sza wy ma ją
ar gu ment za od kła da niem bu do wy
tram wa ju na Tar gó wek i do Zą bek
na póź niej. Dla te go obec nie trud -
no od po wie dzieć na py ta nie, kie dy
ten tram waj po wsta nie. Bez współ -
pra cy z War sza wą nie bę dzie to
mo żli we, a w naj bli ższych la tach
prio ry te tem War sza wy jest roz bu -
do wa II li nii me tra, więc kwe stia
roz wo ju sie ci tram wa jo wej oraz in -
nych in we sty cji zo sta ła ze pchnię ta
na dal szy plan. Jed nak na py ta nie,
czy tram waj do Zą bek po wsta nie
w przy szło ści, mo żna już z du żą
do zą pew no ści od po wie dzieć, że
tak. Li nia tram wa jo wa o ta kim
prze bie gu po ja wia się w co raz

więk szej licz bie do ku men tów
o cha rak te rze pla ni stycz ny mi
i stra te gicz nym ró żnych szcze bli.

Tram waj jest w do ku men tach
Rad ni War sza wy na se sji 16

paź dzier ni ka 2014 r. wpro wa dzi li
zmia ny do „Stu dium uwa run ko -
wań i kie run ków za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go m.st. War sza -
wy” – do ku ment ten jest kon sty tu -
cją pla ni stycz ną okre śla ją cą kie -
run ki roz wo ju prze strzen ne go
i in we sty cyj ne go sto li cy. Z punk tu
wi dze nia Zą bek naj istot niej szą
zmia ną jest za pi sa nie i wry so wa -
nie w tym do ku men cie pla no wa -
nej li nii tram wa jo wej od Dwor ca
Wschod nie go w kie run ku na sze go
mia sta. Kon ty nu acja tej li nii
na ob sza rze Zą bek od gra ni cy
z War sza wą do pę tli przy ul. Sko -
rup ki jest za pi sa na w obo wią zu ją -
cym Stu dium Uwa run ko wań
i Kie run ków Za go spo da ro wa nia
Mia sta Ząb ki przy ję tej uchwa łą
ra dy mia sta Ząb ki w 2011 r. Dzię -
ki uję ciu tram wa ju w SU iKZP Zą -
bek i War sza wy li nia ta jest wry so -
wy wa na we wszyst kich no wych

pla nach za go spo da ro wa nia po -
wsta ją cych w Ząb kach i w sto li cy.

Tram waj do Zą bek zo stał rów -
nież uwzględ nio ny w uchwa lo nym
przez sej mik Ma zow sza w lip cu
br. no wym „Pla nie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go”.

13 li sto pa da 2014 r. ra da mia sta
uchwa li ła Stra te gię Roz wo ju Mia -
sta Ząb ki na la ta 2014–2023.
Stra te gia jest jed nym z do ku men -
tów nie zbęd nych do ubie ga nia się
o fun du sze unij ne. Bu do wa li nii
tram wa jo wej z Zą bek do War sza -
wy jest jed nym z dzia łań prio ry te -
to wych mia sta okre ślo nych w tym
do ku men cie.

Nasz ko men tarz:
Do ku men ty so bie, ży cie so bie.

Na nie szczę ście jest jesz cze trze ci
ele ment: pie nią dze. I je śli na wet
do ku men ta cja i urzęd ni cy z nich
ko rzy sta ją cy oraz rze czy wi stość
się zgo dzą, za wsze trze ba bę dzie
li czyć na szczę śli wy traf, że War -
sza wa bę dzie mieć pie nią dze
na bu do wę…

(wt)

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596

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

BUDOWLANE
·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
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·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, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, pocztówki, książki,
bibeloty, tel. 504-017-418
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
WWW.ECHODROBNE.PL

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:

5 - 16.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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Tramwaj do Ząbek opóźniają wszyscy niezameldowani
� Nasz tekst o możliwej budowie linii tramwajowej do Ząbek komentuje Tomasz Kret, członek Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji
i doradca burmistrza Ząbek do spraw transportu i komunikacji.

To już trze cia edy cja im pre zy,
pod czas któ rej bę dzie mo żna
ku pić nie ba nal ne ozdo by świą -
tecz ne i tra dy cyj ne pol skie da nia
wy cho dzą ce spod rąk rę ko dziel -

ni ków, ar ty stów, rze mieśl ni ków,
wy twór ców pro duk tów re gio nal -
nych czy kół go spo dyń wiej skich.

War to od wie dzić!
(red)

Cztery dni z Jarmarkiem
Bożonarodzeniowym
� Od 19 do 23 grudnia na ząbkowskim bazarku trwać
będzie Jarmark Bożonarodzeniowy.

źródło: zabki.pl

W 2040 roku
Ząbki będą ponad
70-tysięcznym miastem.

źródło: w
w

w.tw.w
aw.pl










