
Z budową dworca są powiąza-
ne także inne inwestycje. Naj-
większą jest garaż wielopoziomo-
wy, bezpośrednio sąsiadujący
z budynkiem kolejowym. To
przy nich właśnie prace potrwają
najdłużej – o ile oba są już w sta-
nie surowym, to zakończenie ro-
bót w przypadku parkingu prze-
widywane jest na koniec listopa-
da, a dworca – połowę grudnia.
Szybciej będzie można skorzystać
z pozostałych elementów centrum
– przejścia podziemnego oraz
drogi łączącej Polną z Piaskową.
Obie inwestycje mają planowany
termin oddania do użytku 25
września. – Jeżeli zdarzą się
opóźnienia ponad dwa tygodnie,
będą naliczane kary umowne
– zapowiada Tamara Mytkowska,

rzeczniczka urzędu miasta Legio-
nowo.

Jak dojechać?
Parking na Piaskach został po-

myślany jako miejsce do przesia-
dek dla tych mieszkańców Legio-
nowa, którzy nie muszą przejeż-
dżać wiaduktu, by dotrzeć
do dworca, dlatego dojazd
do niego będzie zdecydowanie ła-
twiejszy właśnie od północnej
strony miasta – trzeba będzie
skorzystać z istniejącego zjazdu
od ulicy gen. Buka, jechać rów-
nolegle do Zegrzyńskiej i doje-
chać do parkingu powstającą uli-
cą Torową. Jest też projekt, by
pod wiaduktem zbudować rondo
wraz z ulicami dojazdowymi
do Zegrzyńskiej, jednak to dopie-

ro będzie możliwe w przyszłości
i nie zależy tylko od urzędu mia-
sta czy GDDKiA, która jest za-
rządcą drogi krajowej nr 61.
– Wykonanie tego etapu należy
do prywatnego inwestora, który
ma zbudować galerię handlową
na Bukowcu – twierdzi Tamara
Mytkowska.

Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo,
jednak dopiero po zakończeniu
tych prac będzie możliwe lepsze
rozprowadzenie lokalnego ruchu
drogowego związanego z dojaz-
dem do dworca i okolic.

Jednak oddanie do użytku
Centrum nie oznacza końca prac
w okolicy. Planowany jest bo-
wiem jeszcze jeden parking
z trzema kondygnacjami, na tere-
nie składów budowlanych. – Ma

pomieścić ponad 760 samocho-
dów i niewielką powierzchnię ko-
mercyjną. – Koszt tej inwestycji
będziemy znać dopiero po opra-
cowaniu projektu – mówi rzecz-
niczka miasta. – Inwestycja, wraz
z dojazdem do niej od ulicy Ko-
ściuszki, jest przewidziana
na przyszły rok.

Wkrótce też zostanie rozpisany
przetarg na wynajem powierzchni
w pięciu lokalach handlowo-usłu-
gowych, które znajdą się w Cen-
trum Komunikacyjnym. Trzy z nich

będą miały powierzchnię ok. 70
mkw., pozostałe – po 10 mkw. Po-
została część parteru będzie prze-
znaczona na kasy biletowe, pocze-
kalnię, wypożyczalnię rowerów
i działalność komercyjną. Na pię-
trach będzie miejsce na działalność
użyteczności publicznej.

(wt)

N
r1

2
(2

04
)

4
lip

c
a

20
14

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-432
redakcja@gazetaecho.pl

Najszybciej
będzie można skorzystać
z pozostałych elementów
Centrum – przejścia
podziemnego oraz drogi
łączącej Polną
z Piaskową. Obie
inwestycje mają
planowany termin
oddania do użytku 25
września.

Dworzec w grudniu, przejście we wrześniu
� Najwyżej dwa tygodnie opóźnienia względem harmonogramu – takie są ustalenia między miastem a budowniczymi
Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Nowy dworzec ma zostać oddany do użytku w połowie grudnia tego roku.



Je sie nią ubie głe go ro ku Kra jo -
wa Fun da cja Me dycz na, pro wa -
dzą ca szpi tal on ko lo gicz ny w Wie -
li sze wie, wy stą pi ła do władz mia sta
z pro po zy cją utwo rze nia spół ki,
któ ra za ję ła by się utwo rze niem
szpi ta la dla po wia tu le gio now skie -
go. Mia sto z en tu zja zmem po de -
szło do pla nów, tym bar dziej że je -
dy ny wkład, ja ki mu sia ło by wnieść
to 10 tys. zł. W paź dzier ni ku przy -
go to wa no uchwa łę o wej ściu
do spół ki. I spra wa uci chła.

Mie siąc te mu w sta ro stwie zor -
ga ni zo wa no spo tka nie, na któ rym
oma wia no po mysł utwo rze nia szpi -
ta la po wia to we go, ale w przy przy -
chod ni na So wiń skie go. O fun da cji
i jej pla nach za po mnia no.

Za rząd fun da cji wy dał oświad -
cze nie, w któ rym pod kre śla, że
Kra jo wa Fun da cja Me dycz na po -
sia da du że do świad cze nie i od po -
wied nie mo żli wo ści, że by w cią gu
mak sy mal nie dwóch lat uru cho -
mić szpi tal po wia to wy na te re nie
po wia tu le gio now skie go, jed nak

nie znaj du je zro zu mie nia i po par -
cia w tym wzglę dzie ze stro ny
władz po wia to wych. Pre zes fun da -
cji nie kry je ża lu i roz cza ro wa nia.

– Dwa ty go dnie te mu wy sła li śmy
pi sma do władz gmin, mia sta i po -
wia tu przy po mi na jąc, że je ste śmy
go to wi już je sie nią 2015 ro ku za cząć
roz mo wy z NFZ na te mat kon trak -
tu. Do te go cza su wszyst ko bę dzie
go to we. Za pew ni my miesz kań com
opie kę na od dzia łach: in ter ni stycz -
nym, kar dio lo gicz nym i chi rur gicz -
nym. Nie ste ty, do tej po ry żad ne go
od ze wu nie ma – mó wi Ju sty na
Świe żek, pre zes fun da cji.

Co na te pre ten sje po wiat? Sta -
ro stwo ma swój plan i nie za mie -
rza go zmie niać.

– Szpi ta li wą sko spe cja li stycz -
nych ma my w po wie cie kil ka,
a nam po trzeb ny jest szpi tal re jo -
no wy. Nie mo że my so bie po zwo -
lić na ja kiś ma ły udział w pry wat -
nej spół ce, bo nie bę dzie my mieć
wpły wu na pro fil pla ców ki. Miesz -
kań cy po trze bu ją naj bar dziej in -

ter ny i chi rur gii, a wia do mo, że te
od dzia ły są de fi cy to we, więc pry -
wat na pla ców ka mo gła by z nich
po ja kimś cza sie zre zy gno wać,

a nam prze cież nie o to cho dzi
– tłu ma czy sta ro sta Jan Gra biec.

– Bę dzie my ogła szać kon kurs
dla pod mio tów pry wat nych z bra -
nży me dycz nej, któ re mo gły by
wejść w spół kę z sa mo rzą da mi na -
sze go po wia tu i za in we sto wać pie -
nią dze w bu do wę szpi ta la po wia to -
we go i po tem wspól nie z sa mo rzą -
dem go pro wa dzić. Za pro sze nie
do kon kur su bę dzie pu blicz ne i nie
bę dzie my ni ko go wy klu czać. Fun -
da cja rów nież mo że zło żyć swo ją
ofer tę – do da je Jo an na Kaj da no -
wicz z le gio now skie go sta ro stwa.

Przez la ta nie mie li śmy żad ne -
go szpi ta la, te raz zaś trwa ją sta ra -
nia o dwie pla ców ki dla po wia tu.
Uzy ska nie kon trak tu NFZ dla
jed nej jest wiel kim pro ble mem,
jak więc znaj dą się pie nią dze
na ob słu gę dwóch szpi ta li?

AS

Szpital ma być w Legionowie
� Szpital powiatowy w Wieliszewie czy przy Sowińskiego w Legionowie?
A może dwie placówki jednocześnie?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Na uka i roz wi ja nie ta len tów
wca le nie mu si od by wać się
w szkol nej ła wie, bo wie le mo żna
się na uczyć w cza sie za ba wy.

– Pro po nu je my na przy kład za -
ję cia „Scien ce is Fun”, dla dzie ci
w wie ku 5–10 lat. Przez do świad -
cze nia uczest ni cy po zna ją ota cza -
ją cy je świat, prze ko nu ją się, że
na uka mo że być na praw dę in te re -
su ją ca. Ko lej ne za ję cia roz wi ja ją -
ce zdol no ści ana li tycz ne to „Sza -
chy i ro bo ty ka” (dla dzie ci w wie -
ku 6–10 lat) oraz „Scratch, czy li
pro gra mo wa nie gier i al go ryt my”
– dla uczest ni ków w wie ku 10–13
lat – wy li cza Prze mek Pi wo war
z Tree Co lor.

Pod czas wa ka cyj nych warsz ta -
tów z pro gra mem Scratch dzie ci,
pod okiem in struk to ra, na pi szą
wła sną in ter pre ta cję gry An gry
Birds.

– Mo żna są dzić, że pro gra mo -
wa nie jest do stęp ne wą skiej gru -
pie spe cja li stów. Nic bar dziej myl -
ne go. W Scratch pro gra mu je my,
po nie waż oprócz sa mej za ba wy
i ra do ści z two rze nia ten ję zyk da -

je mo żli wość twór cze go my śle nia,
uczy pro ce sów pro jek to wa nia oraz
umie jęt no ści dzia łań w pra cach
ze spo ło wych – mó wi Prze mek.

Nie tyl ko pa sjo na ci na uk ści -
słych ma ją swo je miej sce w Tree
Co lor. Jest też coś dla ma łych ar -
ty stów. Dla nich or ga ni zo wa ne są
warsz ta ty rę ko dzie ła czy oraz
warsz ta ty ku li nar ne – Ma ster
Chef.

Ce ny za za ję cia w Tree Co lor
kształ tu ją się mię dzy 25 a 30 zł,
za warsz tat. War to za in te re so wać
się ofer tą wa ka cyj ną – przez czte -
ry pierw sze ty go dnie bę dą pro wa -
dzo ne ca ło dzien ne warsz ta ty kie -
ro wa ne do dzie ci w wie ku 6–11
lat w pro gra mach „By strza ki”
i „Ar ty ści”.

Tree Co lor mie ści się przy Pił -
sud skie go 6. Do dys po zy cji ma -
łych i du żych go ści prze zna czo no
po wierzch nię 120 mkw. W cen -
tral nym miej scu znaj du je się we -
wnętrz ny, dwu po zio mo wy plac
za baw, ro dzi ce w tym cza sie mo gą
sko rzy stać z ofer ty ka fej ki.

AS

Nowe miejsce dla dzieci

Tu dzieci programują
swoją wersję Angry Birds!
� Szachy, robotyka, a nawet programowanie gier
– te i wiele innych pomysłów na zagospodarowanie
wolnego czasu dla najmłodszych zapewnia
legionowskie Centrum Tree Color. Zajęcia płatne,
ale wyróżniające się na tle oferty domów kultury.

Szpitali
wąskospecjalistycznych
mamy w powiecie kilka,
a nam potrzebny jest
szpital rejonowy.
Mieszkańcy potrzebują
najbardziej interny
i chirurgii – mówi starosta
Jan Grabiec.

źródło: sxc.hu
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Na li ście przed mio tów zna le zio -
nych kró lu ją ro we ry, ale nie bra ku -
je ta kże te le fo nów ko mór ko wych,
są też sil ni ki (!), atra pa bro ni, an te -
na sa te li tar na (dla wy go dy zna laz cy
– z kon wer te rem), a ta kże kor pus

z lu fą od pi sto le tu. Dru gie miej sce
pod wzglę dem li czeb no ści zaj mu ją
węd ki. Co ta kie go wy stra szy ło
węd ka rzy sal wu ją cych się uciecz ką,
bez oglą da nia się na sprzęt?

Po nad 200 ró żnych, ma łych
i więk szych rze czy le ży w ma ga zy -
nie na Si kor skie go i nie bar dzo
wia do mo, co z ni mi zro bić.

– Naj czę ściej tra fia ją tu z po li -
cji. Miesz kań cy są mniej skłon ni
do za wra ca nia so bie gło wy zna le -
zi ska mi. A te bar dziej war to ścio -
we rze czy, jak nie trud no się do -
my ślić, od ra zu zmie nia ją wła ści -
cie la. W myśl za sa dy „zna le zio ne,
nie kra dzio ne”. Ale zda rza ją się
i bar dzo uczci wi – np. star szy pan,
któ ry przy niósł nam pa ra sol kę
– opo wia da Grze gorz Zie mio -
chód z le gio now skie go sta ro stwa.

Zna le zi ska tra fia ją do po ko -
ju 422 na IV pię trze.

– Węd ki, uży wa ne ro we ry i te le -
fo ny ko mór ko we – tych jest kil ka
w mie sią cu. Wszyst ko jest skła do -
wa ne w na szym ma ga zy nie. Jest
w nim jesz cze spo ro miej sca, jed -
nak bę dzie my część z tych przed -
mio tów li kwi do wać, bo ta kie wia -
dro po far bie po kil ku la tach nie
znaj dzie swo je go wła ści cie la.
O tym jed nak mu si za de cy do wać
sąd – sa mi nie mo że my de cy do -
wać o żad nym przed mio cie – mó -
wi Grze gorz Zie mio chód.

Wszyst kie przed mio ty skła do -
wa ne w ma ga zy nie są spi sy wa ne,
a ca ła li sta jest do stęp na na stro nie
in ter ne to wej sta ro stwa i na ta bli -
cach in for ma cyj nych w urzę dzie.

Żad ne ze zna le zisk nie tra fi
jed nak do przy pad ko wej oso by.
Je śli coś zgu bi my, mu si my przyjść
do urzę du i do kład nie opi sać
przed miot, któ re go szu ka my. Nie
ma też mo żli wo ści obej rze nia za -
war to ści ma ga zy nu. Wszyst ko
po to, by zgu by po wró ci ły do pra -
wo wi tych wła ści cie li.

AS

Dział ka, któ rą chce sprze dać le -
gio now ski urząd, ma 2 tys. m2 Jest
dłu ga i wą ska, ale przed się bior ca
za pro po no wał mia stu jej od ku pie -
nie, bo są sia du je z je go te re nem.
Do tej po ry w tym miej scu sta wia -
ły się cyr ki bądź lu na par ki, ge ne -
ral nie jed nak nie dzia ło się wie le.

Wła dze mia sta li czą, że z prze -
tar gu, ja ki zo sta nie roz pi sa ny, uda

się uzy skać co naj mniej 2 mln zł,
we dług ak tu al nych cen grun tów.
Po sprze da ży mo że na tym te re -
nie po wstać ko lej ny bu dy nek wie -
lo ro dzin ny z po wierzch nią usłu -
go wą, co jest zgod ne z miej sco -
wym pla nem za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go.

(red)

PO MÓŻ TYM, KTÓ RYCH KO CHASZ

WSTY DLI WY PRO BLEM… 
Czy wiesz, że w pol skim spo łe -

czeń stwie jest bar dzo wie le osób,
któ re przez la ta ży ją z nie do słu chem
uda jąc, że nie ma ją pro ble mu lub też
ma ją na dzie ję, że nikt się nie do wie,
co nie ste ty ob ra ca się prze ciw ko nim
sa mym, bo sa me wy klu cza ją się z ży -
cia ro dzin ne go i to wa rzy skie go po -
przez – utrud nio ną ko mu ni ka cję.

OTO CZE NIE I RO DZI NA… 
Czy zda jesz so bie spra wę z te go,

że oso by ma ją ce pro blem ze słu -
chem, wła śnie z po wo du wsty du nie
przy zna ją się do pro ble mu, a nie ste ty
pro blem ze słu chem czę sto od dzia łu -
je źle, ta kże na oto cze nie i ro dzi nę tej
oso by. Pro blem po gar sza nia słu chu
jest ucią żli wy dla po zo sta łych do -
mow ni ków, gdyż na ra ża ich na prze -
by wa nie w nad mier nym ha ła sie (np.
bar dzo gło śne słu cha nie TV lub ra dia)
i na ra ża ich rów nież na wa run ki któ re
i u nich mo gą po wo do wać po wsta wa -

nie pro ble mu po gar sza nia słu chu. 
Bar dzo wa żna jest po moc ro dzi ny,

je śli wi dzisz, że ktoś bli ski z Two je go
oto cze nia czę sto pro si o po wtó rze nie
cze goś lub, je śli ma czę sty pro blem
z usły sze niem ca ło ści wy po wie dzi al -
bo włą cza dźwięk w te le wi zo rze lub
ra dio co raz gło śniej war to na mó wić
ta ką oso bę na od wie dze nie spe cja li -
sty. 

Uszko dze nie słu chu mo że po głę -
biać się na prze strze ni cza su a oso ba
nie do sły szą ca mo że nie zda wać so bie
z te go spra wy. Zwy kle to wła śnie ro -
dzi na, przy ja cie le i współ pra cow ni cy
za uwa ża ją pro blem wcze śniej niż
oso ba z pro ble mem. Utra ta słu chu
jest pro ce sem dłu go trwa łym dla te go,
oso by cier pią ce na utra tę słu chu,
czę sto te go nie za uwa ża ją i ob wi nia ją
oto cze nie za nad mier ny ha łas, lub
nie wy raź nąi złą wy mo wę swo je go
roz mów cy. 

TECH NO LO GIA OD PO WIA DA
NA PO TRZE BY…

Tech no lo gia w dzie dzi nie słu chu

roz wi ja się bar dzo szyb ko i jest
w sta nie za spo ko ić wszel kie wy ma ga -
nia do ty czą ce apa ra tów słu cho wych
za rów no te, es te tycz ne, wiel ko ścio we
jak i do ty czą ce ak tyw ne go lub no wo -
cze sne go sty lu ży cia, dla te go czym
szyb ciej ta kie oso by prze sta na uni kać
te ma tu po sia da ne go pro ble mu ze słu -
chem, tym szyb ciej znów w peł ni bę -
dą mo gły sły szeć ota cza ją ce dźwię ki
bez na ra ża nia się na po stę pu ją cą de -
pry wa cję słu chu.

ZA NIM BĘ DZIE ZA PÓŹ NO…
Czę sto przez zbyt póź ne za uwa że -

nie, że ktoś cier pi na pro blem ze słu -
chem, wy stą pi ło już dłu go trwa łe
uszko dze nie słu chu i jest za póź no by
od po wied nio po móc ta kiej oso bie. 

PA MIĘ TAJ – im szyb ciej nie do -
słuch jest wy kry ty, tym le piej. 
Dla te go KA ŻDY po wi nien re gu lar -

nie ba dać swój słuch.

Co po win no nas za nie po ko ić…
– wszy scy wo kół mó wią nie wy raź -

nie,
– na rze ka nie, że przez te le fon oso -

by z któ ry mi pro wa dzo na jest roz mo -
wa, mó wią nie wy raź nie,

– czę sta proś ba o po wtó rze nie te -
go, co ktoś po wie dział,

– trud ność z roz mo wą w gło śnym
oto cze niu,

-pro blem z roz po zna niem z któ rej
stro ny do cho dzi dźwięk,

– złe sły sze nie na od le głość,
– sły sze nie dzwo nie nia lub brzę -

cze nie w uszach,
– czę sto pa da py ta nie: „Słu -

cham?”, „Prze pra szam, czy mógł byś
po wtó rzyć?”,

– bar dzo gło śne słu cha nie ra dia
lub te le wi zji

NA NASZYM SŁUCHU POLEGAMY
W WIELU RÓŻNYCH SYTUACJACH

ŻYCIOWYCH, DLATEGO
POWINNIŚMY GO CENIĆ I CHRONIĆ!

Je śli za uwa ży li śmy, któ ryś z ob ja -
wów u sie bie lub u na szych bli skich,
to jest to od po wied ni czas, by za cząć

dbać o swój słu chi spraw dzić je go
stan uda jąc się na ba da nia.

Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan
swo ich zę bów, czy wzrok ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie ko mu ni ko wać
z oto cze niem. 

WSTYDLIWY PROBLEM POLAKÓW - UBYTEK SŁUCHU

Za pra sza my wszyst kie za in te re so wa -
ne oso by na bez płat ne ba da nie słu chu
i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. 
Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je -
my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na du że za -
in te re so wa nie na szy mi usłu ga mi, pro si -
my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt.

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja
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Wszystkie
przedmioty składowane
w magazynie są
spisywane, a cała lista
jest dostępna na stronie
internetowej starostwa
i na tablicach
informacyjnych
w urzędzie.

Biuro rzeczy znalezionych powstało wraz ze starostwem

Działka przy Maximie

Będą kolejne bloki
� Legionowo szykuje się do sprzedaży działki u zbiegu ulic
Siwińskiego, Husarskiej i Zwycięstwa. Tuż obok prywatny
inwestor chce wybudować budynek wielorodzinny.

Trzydzieści zgubionych rowerów…
wciąż czeka na właściciela!
� Prawie trzydzieści rowerów, masa wędek i walizka z… zawartością – niektóre
przedmioty w legionowskim biurze rzeczy znalezionych czekają na właścicieli już 12 lat.



Dzie ci z obec nej szko ły pod sta -
wo wej roz pocz ną na ukę już w no -
wym obiek cie – Cen trum Edu ka -
cyj no -Kul tu ral no -Spor to wym
(CEKS). Obec nie trwa ją tam in -

ten syw ne pra ce wy koń cze nio we
i wszyst ko wska zu je na to, że 1
wrze śnia bę dzie my mieć no wą
szko łę. W bu dyn ku przy skrzy żo wa -
niu ulic: Par ty zan tów z Ki sie lew -
skie go bę dzie uczy ło się 718 dzie ci.

W cza sie wa ka cji sta ro stwo po -
wia to we w Le gio no wie zbu du je
tam: ron do, wy sep ki se pa ru ją ce
ruch sa mo cho dów, chod ni ki po łą -
czo ne z za to ka mi au to bu so wy mi
oraz oświe tle nie skrzy żo wa nia.
Po wsta nie ta kże ciąg pie szo -ro -
we ro wy z Ja błon ny do gra nic

CEKS, przej ścia dla pie szych oraz
zmia nie ule gnie or ga ni za cja ru -
chu wzdłuż dro gi 1820W (Cho to -
mow ska -Par ty zan tów).

Co z gim na zjum?
W przy szłym bu dyn ku gim na -

zjum w Cho to mo wie 1 lip ca roz -
pocz ną się pra ce ada pta cyj ne,
w ce lu do sto so wa nia obec nej
szko ły pod sta wo wej do wy mo gów
gim na zjum.

Do naj więk szych za pla no wa -
nych zmian mo żna za li czyć stwo -
rze nie no wo cze snej pra cow ni
che micz nej, po za adop to wa niu
po miesz cze nia na par te rze bu -
dyn ku.

Po wsta nie tam dy ge sto rium la -
bo ra to ryj ne, czy li wy ciąg che micz -
ny słu żą cy do bez piecz nej pra cy
z sub stan cja mi tok sycz ny mi, kwa -
sa mi, ga za mi, sub stan cja mi pal ny -
mi. W „ko mo rze che micz nej” bę -
dzie mo żna prze pro wa dzać bez -
piecz ne dla twa rzy eks pe ry men ty.
Dy ge sto rium bę dzie kosz to wa ło
ok. 17 tys. zło tych.

Obec na szko ła w cen trum Cho -
to mo wa dys po nu je już jed ną pra -
cow nią kom pu te ro wą, dla te go
z gim na zjum w Ja błon nie do Cho -
to mo wa prze nie sio ne bę dzie dru -
gie la bo ra to riom in for ma tycz ne.

Po zo sta łe za pla no wa ne pra ce
w przy szłym gim na zjum to głów -
nie ma lo wa nie sal lek cyj nych a ta -
kże ko ry ta rzy i szat ni.

Pra ce re mon to we i wy po sa że -
nio we gim na zjum w Cho to mo wie
po trwa ją do po ło wy sierp nia.

Bę dzie tam pro wa dzo na na uka
w kla sie ma te ma tycz no -in for ma -
tycz nej, ję zy ka an giel skie go oraz
ogól nej. Roz wa ża na jest rów nież
pro po zy cja utwo rze nia klas z wy -
kła do wym ję zy kiem an giel skim,
ale już w ko lej nym ro ku szkol -
nym.

Do „no we go” gim na zjum dzie ci
z Ja błon ny i wsi za chod nich bę dą
do wo żo ne gim bu sa mi.

Ma riusz Grzy bek

Wakacyjna rewolucja w szkołach
� 27 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek we wszystkich szkołach na terenie Jabłonny.
Po wakacjach zostaną wprowadzone tu gruntowne zmiany.

NIE WYSTARCZY DOBRZE GOTOWAĆ, NALEŻY NAUCZYĆ SIĘ DOBRZE ODŻYWIAĆ:)
1. Czy to prawda, że podczas odchudzania ostatni

posiłek należy jeść o godzinie 18?
To jeden z najpopularniejszych mitów! Rozsądna dieta to

5 mniejszych posiłków w regularnych odstępach czasu.
Pierwszy – max. godzinę po przebudzeniu i ostatni 2-3
godziny przed snem. Pozostałe posiłki rozplanuj tak, żeby
były pomiędzy nimi regularne odstępy – przy standardowym
rozkładzie dnia – ok. 3 godzinne. Jeśli wstajesz o 9.00 i
kładziesz się spać o 24.00 nie ma możliwości, żebyś przez te
6 godzin od 18.00 nic nie jadła – to niezdrowe!

2. Chcę szybko schudnąć – co zadziała najlepiej:
dieta, ruch czy zabiegi kosmetyczne?

Szybka utrata kilogramów, to duże ryzyko efektu jo-jo.
Bezpiecznie jest zrzucać ok 1 kg tygodniowo. Najlepiej
sprawdza się połączenie drobnych zmian w diecie (więcej
warzyw, mniejsze porcje, eliminacja słodyczy) z drobną
aktywnością fizyczną (spacery, ćwiczenia w domu lub na
siłowni, basen). Jeśli połączymy te 2 rzeczy zmiany nie będą
na tyle drastyczne, żeby nas zniechęcić. Należy zadbać
również o kondycję skóry, która po odchudzaniu będzie
bardziej wiotka i pozbycie się cellulitu – tutaj najlepiej
zadziałają zabiegi kosmetyczne.

3. Mam dużo kilogramów do zrzucenia, boje się,
że nie starczy mi motywacji… Jak przezwyciężyć
ten problem?

Brak motywacji to jedna z głównych przyczyn nadwagi i
otyłości. Początkowy zapał zazwyczaj często mija i bardzo
szybko wracamy do złych nawyków. Warto pamiętać, że

utrata nawet5 kilogramów oznacza nie tylko poprawę
wyglądu i lepsze samopoczucie, ale także korzyści
zdrowotne. Nadwaga sprzyja wielu poważnym chorobom
m.in. nadciśnieniu, cukrzycy, problemom z kręgosłupem i
stawami… Warto mieć to na uwadze. Chcesz być zdrowa?
Zrzuć zbędne kilogramy!

4. Czy to prawda, że przy problemach
hormonalnych się tyje?

To prawda, ale tylko częściowo. Problemy hormonalne
mogą spowalniać metabolizm (np. niedoczynność tarczycy),
ale prawda jest też taka, że tłuszczu nie wchłaniamy z
powietrza… Jeśli odżywiasz się zdrowo, jesteś aktywna, a
mimo to mocno przytyłaś, wybierz się do lekarza. Jeśli
jednak przestałaś się ruszać, a problemy zajadasz
słodyczami – to właśnie najprawdopodobniej jest główna
przyczyna Twoich problemów. 

5. Nie mam czasu na odchudzanie – jak mam
schudnąć?

Brak czasu to jedna z najpopularniejszych wymówek.
Spójrz prawdzie w oczy – położenie na kanapkę sałaty i
plasterka boczku zajmuje tyle samo czasu. Jeśli wejdziesz
schodami, a nie windą – stracisz maksymalnie 5 minut
swojego cennego czasu. Jeśli na kawie z przyjaciółką nie
zamówisz ciastka – wyjdzie na to samo… Ważne są przede
wszystkim dobre chęci! Jeśli je masz, czas zawsze się
znajdzie!

6. Ciągle jestem głodna, więc podjadam – jak to
zmienić?

Po prostu podjadaj zdrowe rzeczy! Chrup marchewkę,
kalarepę, selera naciowego, sałatę – jesz ile chcesz i nie
tyjesz! Jeśli do swojej diety wprowadzisz 5 zdrowych
posiłków – nie będziesz czuła aż tak dużego głodu, jak
obecnie.

7. Nic nie jem, ale tyję… Dlaczego?
Wypisz dokładnie wszystko co zjesz przez kilka

najbliższych dni i przelicz kalorie… Szok gwarantowany!
Często wydaje nam się, że nic nie jemy, a po zsumowaniu
wszystkich przekąsek i obfitych posiłków wychodzi dwa razy
więcej kalorii niż powinniśmy przyjmować. Czy wiesz, że
szklanka coli to ok. 100 kcal? Ile możesz ich wypić? Jeszcze
więcej pustych kalorii dostarczają zwykłe soki z kartonu –
pozornie zdrowe…

Masz pytania dotyczące odchudzania? Napisz do nas!
Nasi eksperci rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości!
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W gimnazjum
powstanie dygestorium
laboratoryjne, czyli
wyciąg chemiczny
służący do bezpiecznej
pracy z substancjami
toksycznymi, kwasami,
gazami, substancjami
palnymi.

Autor jest radnym
gminy Jabłonna z Chotomowa

Piz za Val Die go – a w środ ku
piec opa la ny wę glem, kra cia ste
ob ru sy i wło skie pej za że. Skrom -
nie, przy tul nie, ale i gu stow nie.
Na ty łach zor ga ni zo wa no mi nio -
gró dek – wy ło żo ny sztucz ną tra wą
– z ką ci kiem dla dzie ci.

Atu tem miej sca jest cia sto
na piz zę – lek kie, cien kie, chru -
pią ce lek ko słod ka we. Ce ny od 18

do 29 zł. Wśród 23 ro dza jów piz zy
na pew no na uwa gę za słu gu ją Or -
to la na (z gril lo wa ny mi wa rzy wa -
mi) czy Ti ro le se (z szyn ką speck
i ru ko lą).

Czy Val Die go za gro zi po zy cji
po ło żo nej po są siedz ku Gi ra so li?

Piz ze ria Van Die go, Sło wac kie -
go 15, tel. 795–428–805.

kc

Nowe miejsce

Nowa pizzeria z klimatem
� Z zewnątrz wygląda niepozornie, ale niewielka
pizzeria przy Słowackiego może podbić serca
i podniebienia wielu miłośników włoskiego placka.

Wakacje
w bibliotece
� Biblioteka na
Broniewskiego zaprasza
w lipcu na darmowe
zajęcia dla dzieci.

Za ję cia w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Le gio no wie przy
ul. Bro niew skie go 7 bę dą od by wa ły
się od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach od 11.30 do 13.00.

W pro gra mie warsz ta ty li te rac -
ko -pla stycz ne: gło śne czy ta nie tek -
stów li te rac kich, wy ko ny wa nie ilu -
stra cji do tych tek stów, na uka

tech ni ki Ka mi shi bai (sztu ka te -
atral na na pa pie rze) oraz „Wa ka -
cyj na przy go da w Bi blio te ce”
– gim na sty ka dla ję zy ka, spo tka nie
ze smo kiem, za ba wy w de tek ty wa.

Po nad to do stęp ne bę dą blo ki, ko -
lo ro wan ki, kred ki oraz za baw ki
i ksią żecz ki w ką ci ku ma lu cha. Przez
ca łe wa ka cje w go dzi nach otwar cia
bi blio te ki głów nej, jak rów nież fi lii
i punk tów bi blio tecz nych, mo żna
sko rzy stać rów nież z cza so pism,
gier, puz zli, ukła da nek oraz sta no -
wisk in ter ne to wych (Bi blio te ka
Głów na, Czy tel nia w Ra tu szu, Fi lia
nr 3 i punkt na Hu sar skiej).

(red)



My lą ce roz kła dy jaz dy Ko lei Ma -
zo wiec kich, brak wspól ne go roz kła -
du dla dwóch prze woź ni ków i po -
cią gi od je żdża ją ce z ró żnych pe ro -
nów. Czy po otwar ciu Cen trum Ko -
mu ni ka cyj ne go ko rzy sta nie z po -
cią gów bę dzie wy god niej sze?

„Miesz kam w Le gio no wie od kil -
ku lat i jak wie lu miesz kań ców do -
je żdżam do pra cy w War sza wie, ko -
rzy sta jąc z ko lei. SKM i Ko le je Ma -
zo wiec kie to bar dzo wy god ny i no -
wo cze sny śro dek trans por tu. Po cią -
gi są czy ste, za dba ne, mo żna
w nich spo koj nie po czy tać ksią żkę,
je dzie się wy god niej niż au to bu -
sem… ale sta cja Le gio no wo jest

nie ste ty kom plet nie nie uży tecz na!
Nie za wsze je żdżę do War sza wy
o tej sa mej po rze i nie mam jed ne -
go po cią gu, któ re go go dzi nę od jaz -
du znam na pa mięć, więc za zwy -
czaj mu szę spraw dzać roz kład jaz -
dy. I tu taj po ja wia ją się pro ble my,
bo nie ro zu miem kil ku kwe stii:

Dla cze go nie ma wspól ne go roz -
kła du SKM i Ko lei Ma zo wiec kich?
Po cią gi SKM są co praw da
uwzględ nio ne w roz kła dzie KM, ale
je go od czy ta nie to czar na ma gia.
Bra ku je wy raź ne go i przej rzy ste go
roz kła du, ta kie go jak sto so wa ne
przez sto łecz ny Za rząd Trans por tu
Miej skie go.

Dla cze go na pe ro nach wi szą nie
tyl ko ak tu al ne roz kła dy Ko lei Ma -
zo wiec kich, ale też nie ak tu al ne
od np. dwóch ty go dni? Że by od ró -
żnić je od ak tu al nych, trze ba prze -
czy tać ma ły dru czek na gó rze. Dla -
cze go nie mo żna ozna czyć sta rych
roz kła dów wy raź nym na pi sem,
sko ro są ko muś po trzeb ne?

Dla cze go po cią gi SKM i Ko lei
Ma zo wiec kich od je żdża ją z ró -
żnych pe ro nów?

Czę sto do cho dzi do sy tu acji, że
tłum pa sa że rów cze ka ją cy na jed -

nym pe ro nie orien tu je się, że
na in ny pe ron wje żdża wła śnie po -
ciąg do War sza wy, i za czy na się
bieg po scho dach i przej ściem
pod ziem nym. W ubie gły pią tek wi -
dzia łem ta ką sy tu ację: star sza pa -
ni pę dzi ła do SKM -ki, któ ra od je -
cha ła jej sprzed no sa, więc wró ci -
ła na po przed ni pe ron. Prze bie gła
się po scho dach w su mie czte ry
ra zy!

Mo że po od da niu Cen trum Ko -
mu ni ka cyj ne go uda się na pra wić te
kwe stie, że by ko rzy sta nie z po cią -
gów by ło jesz cze przy jem niej sze?”

Czytelnik

– Roz kła dy w okre sie zmia ny,
naj póź niej na 21 dni przed wpro -
wa dze niem, po ka zu ją obec ne po -
łą cze nia i te, któ re zo sta ną pod -
czas zmia ny wpro wa dzo ne – wy ja -
śnia Ma ciej Dut kie wicz, rzecz nik
PKP Pol skich Li nii Ko le jo wych.
– Roz kła dy jaz dy tzw. pla ka to we,
czy li te, któ re są ge ne ro wa ne dla
po szcze gól nych sta cji, moż na
rów nież po brać na stro nie
http://roz klad.plk -sa.pl/pla ka ty.
Pol skie Li nie Ko le jo we prze ję ły
obo wią zek dru ko wa nia i opra co -
wa nia roz kła dów od koń ca ubie -
głe go ro ku. Wcze śniej zaj mo wa li
się tym prze woź ni cy, ale obec nie
na sze roz kła dy po ka zu ją po cią gi
wszyst kich prze woź ni ków al bo
w ukła dzie „go dzi na po go dzi nie”
al bo w ukła dzie „sta cja do ce lo -
wa”. Uwa gi czy tel ni ka prze ka żę
osobom zaj mu ją cym się wy wie -
sza niem roz kła dów.

Naj więk sze po wo dze nie ma ją
dwie naj młod sze gru py: nie mow -
ląt do pierw sze go ro ku ży cia
(Śpiosz ki) i dzie ci mię dzy pierw -
szym a dru gim ro kiem ży cia
(Iskier ki). Oczy wi ście ma lu chy
nie są na za ję ciach sa me – naj czę -
ściej z ma mą, bab cią czy nia nią.
Gru py nie są licz ne, bo naj młod -
szych jest je de na ścio ro, a tych
nie co star szych ośmio ro.

Cze mu ma ją słu żyć za ję cia dla
tak ma leń kich dzie ci?

– Za ję cia od by wa ją się
przy mu zy ce, któ ra ma ogrom ny
wpływ na ich roz wój. Po za uwra -
żli wia niem na dźwię ki, ma ona
wpływ na roz wój mo wy, my śle nia,
za pa mię ty wa nia, po rów ny wa nia.
Dzie ci kształ tu ją świa do my ruch,
od dech, ćwi czą kon cen tra cję uwa -
gi i orien ta cję prze strzen ną oraz
szyb ką re ak cję na okre ślo ne po le -
ce nia – tłu ma czy pro wa dzą ca Mo -
ni ka Kro śnic ka i pod kre śla, że gra
na in stru men tach spra wia dzie -
ciom ra dość, ale też roz wi ja mu -
zy kal ność.

– Pod czas kla ska nia, stu ka nia,
ude rza nia o ko lan ka, pstry ka nia
czy gry na in stru men tach

kształ tu je się mo to ry ka, za rów no
ma ła, jak i du ża. Ro dzi ce dzie ci
uczest ni czą cych w za ję ciach, szcze -
gól nie tych naj młod szych, są za sko -
cze ni wi dząc jak ich 7–8 mie sięcz ne
dziec ko po kil ku za ję ciach po tra fi

ba wiąc się ka sta nie tem, po pu lar ną
żab ką, wy ko nać ruch wska ku ją cej
do wo dy żab ki i nie jest to przy pad -
ko wy od ruch lecz za mie rzo ny…
bądź gdy sły szą do bie ga ją ce z po -
ko iku 13-mie sięcz ne go dziec ka od -
gło sy stu ka nia w łó żecz ko, jak by
ma lec grał na bę ben ku i po wta rza -
ne przez nie go sło wa ry mo wan ki
„ram tam tam” wy po wia da ne je go
wła snym ję zy kiem jed nak zro zu -
mia łe dla ma my czy ta ty – opo wia -
da Mo ni ka Kro śnic ka.

Pierw sze za ję cia w Kre atyw ce
są bez płat ne, jed nak trze ba się
na nie za pi sać. Po tem ro dzi ce de -
cy du ją, czy bę dą przy cho dzić re -
gu lar nie (wte dy jed ne za ję cia
kosz tu ją 25 zł) czy raz na ja kiś
czas (za pła ci my o 5 zł dro żej).

Kre atyw ka dzia ła w Kaf ce
u Lesz ka, ul. Pił sud skie go 13.
Kon takt z pa nią Mo ni ką: 
mo ni ka.kro snic ka@kre atyw ka.pl,
tel. 531–586–644.

AS

Kreatywka

Muzyczne spotkania dla najmłodszych
� Śpioszki, Iskierki i Brzdące – to grupy maluchów w legionowskiej „Kreatywce”,
miejscu w którym dokazują dzieci niemal zaraz po urodzeniu.
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Bieg po peronach
i stare rozkłady
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War szaw skie ba se ny od kry te
Pły wal ni od kry tych w War sza -

wie jest w tym se zo nie sześć. Po -
ni żej ich lo ka li za cje i krót kie in -
for ma cje.

Ba se ny Ko ra – Wał Mie dze -
szyń ski 345. Na część ba se no wą
wstęp jest płat ny – od po nie dział -
ku do piąt ku bi let ca ło dnio wy
kosz tu je 15 zł (ulgo wy – 10 zł),
w week en dy o trzy zło te wię cej.
Czyn ne od 10.00 do 20.00, po go -
dzi nie 16.00 mo żna ku pić tań szy
bi let. Do stęp ne są też kar ne ty
na 10 wejść w ce nie 120 i 80 zł.
Na część re stau ra cyj no -re kre acyj -
ną wstęp jest bez płat ny.

Nie co da lej, przy Wa le Mie dze -
szyń skim 407 zlo ka li zo wa ne jest
in ne ką pie li sko. Ce ny ca ło dnio -
wych bi le tów iden tycz ne: 15
i 10 zł oraz 8 i 5 (po 16.00). Obo -
wią zu ją we wszyst kie dni ty go -
dnia, nie tyl ko w po wsze dnie.
Czyn ne od 10.00 do 19.00.

Da lej od cen trum, w Po wsi nie,
są ba se ny w Par ku Kul tu ry (Ma -

śla ków 1). Kom pleks otwar ty jest
mię dzy 10.00 a 18.00, ce ny bi le -
tów: 15 zł nor mal ny, 8 zł ulgo -
wy, 6 zł z Kar tą War sza wia ka.
Na miej scu mo żna wy po ży czyć
(od płat nie, za 5 zło tych) le ża ki.

OSiR Ocho ta za pra sza na Usy -
pi sko wą 18 – tam mie ści się ko lej -
na od kry ta pły wal nia, w par ku
Szczę śli wic kim. Jed no ra zo wy bi -
let wstę pu (wa żny ca ły dzień)
kosz tu je 19 zło tych (ulgo wy – 10
zł). Szcze gó ło wy cen nik mo żna
zna leźć w in ter ne cie: www.osir -
-ocho ta.ho me.pl.

Ko lej ny kom pleks ba se no wy to
Inf lanc ka – od lip ca let nia pły wal -
nia czyn na jest co dzien nie mię -
dzy 9.30 a 19.00. Wstęp: 20 zł,
ulgo wy – 11. Let nia szat nia do -
dat ko wo płat na – zło tów kę.

Ostat nia od kry ta pły wal nia
w sto li cy to park Mo czy dło. Ośro -
dek przy Gór czew skiej czyn ny jest
mię dzy 9.00 a 19.00. To jed no cze -
śnie naj dro ższe ba se ny – bi let
wstę pu na ca ły dzień kosz tu -

je 25 zł, ulgo wy – 15 zł. Po go dzi -
nie 17.00 jest ta niej: 15 i 10 zł.

A je śli nie War sza wa?
Je śli chce my zna leźć ochło dę

po za mia stem, wiel kie go wy bo ru
w naj bli ższej oko li cy nie ma. Plus
jest ta ki, że na ką pie li ska
nad zbior ni ka mi wod ny mi wstęp
jest bez płat ny. Trze ba jed nak pa -
mię tać, że nie wszę dzie, gdzie jest
wo da, mo żna się ką pać, choć by ze
wzglę dów bez pie czeń stwa. Wy -
bie raj my al bo ofi cjal ne ką pie li -
ska, al bo tzw. miej sca tra dy cyj nie
uży wa ne do ką pie li. To tam dy żu -
ru ją ra tow ni cy a słu żby sa ni tar ne
pro wa dzą kon tro lę czy sto ści wo -
dy. W in nych przy pad kach ką piel
mo że za koń czyć się w naj lep szym
przy pad ku wy syp ką, w naj gor -
szym… Le piej o tym nie my śleć.

Gdzie za tem na pół noc
od War sza wy za żyć ką pie li?

Na tu ral ny wy bór to oczy wi ście
Za lew Ze grzyń ski. Jed nak nie co

w bok są gli nian ki w Zie lon ce.
Miej sce jest go to we na se zon ką -
pie lo wy, dy żu ro wać bę dą tam
oczy wi ście ra tow ni cy.

A je śli już ko niecz nie je dzie my
da lej, to trze ba pa mię tać, że
nad Za le wem pod ko niec czerw -
ca, kie dy skła da my ten nu mer
„Echa”, do pusz czo ne do ką pie li
zo sta ły ką pie li ska przy pla ży miej -
skiej w Se roc ku i pla ży przy
os. 600-le cia w Wie li sze wie oraz
tzw. dzi ka pla ża w Nie po rę cie.
Jed nak Za lew to nie tyl ko ba za
ką pie lo wa – mo żna tu wy po cząć
węd ku jąc (po noć do brze bio rą li -
ny, pło cie i ka ra sie, ale też bo le -
nie, szczu pa ki i su my), że glu jąc
czy je żdżąc na ro we rze – zwłasz -
cza mi ło śni cy dwóch kó łek po win -
ni się czuć usa tys fak cjo no wa ni, bo
ma ją do dys po zy cji po nad 350 ki -
lo me trów ście żek ro we ro wych.

Kom pen dium wie dzy o Za le wie
i je go atrak cjach mo żna zna leźć
na specjalnej stro nie internetowej
www.je zio ro.ze grzyn skie.pl.

Jed nak nie sa mym Ze grzem
czło wiek ży je i mo że się zda rzyć,
że ktoś bę dzie szu kał atrak cji wod -
nych gdzieś da lej. W tym se zo nie
czyn ne bę dą też ką pie li ska nad Je -
zio rem Ko zie nic kim, nad Za le -
wem So bót ka w Płoc ku, nad sta -
wem w Kąc ku oraz na Za le wie Ży -
rar dow skim. Po nad to bez piecz nie
– we dług słu żb sa ni tar nych – mo -
żna się ką pać na gli nian ce Kru bin
ko ło Cie cha no wa, w OT Tę cza
nad rze ką Okrzej ką ko ło Ja bło -
now ca, nad Wil gą w Cy ga nów ce,
w zbior ni ku wod nym w Ręb ko wie,
nad Za le wem Ma kow skim, czyn ne
jest też ką pie li sko przy Wio ślar -
skiej w Ostro łę ce, nad Bu giem
w Bro ku, Na rwią w Puł tu sku,
na za le wie w Chle wi skach czy
w Kry pach ko ło Wę gro wa. Ak tu al -
ny spis ką pie lisk do pusz czo nych
do użyt ku w se zo nie do stęp ny 
jest na stro nach Sa ne pi du
– www.wsse.waw.pl.

Mi łe go wy po czyn ku!
(wt)

Kąpieliska w okolicy i odkryte baseny – gdzie szukać ochłody?
� Kiedy upał robi się nie do zniesienia, człowiek szuka ochłody. Gdzie ją znaleźć, jednocześnie nie tłocząc się pod dachem? „Echo” pokazuje,
gdzie w Warszawie i okolicach szukać odpoczynku nad wodą.





reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Re per tu ar:
• 30 czerwca – Muppety
• 1 lipca – Ralph Demolka
• 2 lipca – Zambezia
• 3 lipca – Zaplątani
• 4 lipca – Pippi Langstrumpf

• 7 lipca – Piotruś Pan
• 8 lipca – Kopciuszek
• 9 lipca – Kung Fu Panda cz. I
• 10 lipca – Kung Fu Panda cz. II
• 11 lipca – Powrót Pippi
• 14 lipca – Prawie jak gladiator

• 15 lipca – Dzwonnik z Notre
Dame

• 16 lipca – Rybki z ferajny
• 17 lipca – Anastazja
• 18 lipca – Ucieczka Pippi
• 21 lipca – Krudowie
• 22 lipca – Rysiek Lwie Serce
• 23 lipca – Pinokio
• 24 lipca – Ale cyrk!
• 25 sierpnia – Pippi wśród

piratów
• 25 sierpnia – Samoloty
• 26 sierpnia – Piękna i Bestia
• 27 sierpnia – Książę Egiptu
• 28 sierpnia – Dzwoneczek

i sekret magicznych skrzydeł
• 29 sierpnia – Doktor Dolittle

(red)

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660

DDaacchhyy..  WWyykkoonnaawwssttwwoo  mmaatteerriiaałłyy..  BBllaacchhooddaacchhóówwkkii,,
rryynnnnyy  mmeettaalloowwee  ppccvv,,  ppaappyy  tt//zz,,  ppooddbbiittkkii..  BBeezzppłłaattnnyy
oobbmmiiaarr,,  ddoorraaddzzttwwoo,,  wwyycceennaa..  HHuurrttoowwnniiaa  ddeekkaarrsskkaa
WWaarrsszzaawwaa  uull..  BBiiaałłoołłęęcckkaa  116666aa,,  tteell..  2222 774411--8855--6611,,

kkoomm..  553355--112299--775566

·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

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

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

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

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

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:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
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

Bezpłatne kino dla dzieci w ratuszu
� Podczas wakacji w legionowskim ratuszu dwa razy dziennie – o godz. 12.00 i 14.00
– będą wyświetlane filmy dla dzieci. Wstęp na projekcje jest wolny.

Za ję cia bę dą od by wa ły się
od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10–13. W mu zeum
przy Mic kie wi cza dzie ci po zna ją
sta ro żyt ny Egipt, grec ką mi to lo -
gię, ar chi tek tu rę Rzy mu – pod -
czas warsz ta tów pla stycz nych.
Wy ko na ją ma kie ty bu dow li
rzym skich. Do wie dzą się, czym
jest ar che olo gia, po zna ją pra -
dzie je ziem po wia tu le gio now -
skie go, bę dą wy ko ny wać na czy -
nia – ni czym przod ko wie
sprzed 2000 lat. W pla nach jest
ta kże po kaz sta ro żyt nych tech -

nik walk i uzbro je nia oraz
warsz ta ty te atral ne.

Na Sy bi ra ków za ję cia bę dą
zwią za ne z tra dy cja mi ba lo no -
wy mi mia sta: w pla nach jest wy -
ko na nie la taw ca, ma kie ty ko szar
wojsk ba lo no wych, wspól ne ro -
bie nie ba lo nu z he lem.

Udział w za ję ciach jest bez -
płat ny, trze ba się jed nak za pi sać.

Mu zeum Hi sto rycz ne w Le -
gio no wie, ul. Mic kie wi cza 23,
tel. 22 774–21–66, fi lia Pia ski, al.
Sy bi ra ków 23, tel. 22 378–33–54.

(red)

Lipcowe warsztaty w Muzeum
Na wakacyjne zajęcia zaprasza także legionowskie
muzeum. Pierwsze dwa tygodnie lipca dzieci spędzą
w muzealnej wilii przy Mickiewicza 23, kolejne dwa
– w filii na Piaskach przy al. Sybiraków 23.


