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Je sie nią ubie głe go ro ku fir ma
„Nie biań ski zwie rzy niec” wy stą pi -
ła do sta ro stwa o po zwo le nie
na bu do wę kre ma to rium. Trud no
osza co wać, jak spra wa by się po -
to czy ła, gdy by nie fakt, iż pra ce
roz po czę to nie cze ka jąc na de cy -
zję urzęd ni ków.

– 22 grud nia 2014 r. do sta ro sty
wpły nę ło pi smo od Po wia to we go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go o do ko na niu kon tro li, pod czas
któ rej stwier dzo no, że na dział ce
przy ul. Po lnej roz po czę to ro bo ty
bu dow la ne. Wy ko na no fun da -
men ty i wy la no pły tę be to no wą
– mó wi Ma riusz Kra szew ski z le -
gio now skie go sta ro stwa i wy ja -
śnia, że prze pi sy ja sno mó wią
o tym, iż bu do wę mo żna roz po -
cząć do pie ro po uzy ska niu po zwo -
le nia. W tym przy pad ku in we stor
po stą pił ina czej, więc po stę po wa -
nie ad mi ni stra cyj ne do ty czą ce wy -
da nia zgo dy zo sta ło umo rzo ne.

Nie chcemy tego
w Wieliszewie

Z ulgą ode tchnę li oko licz ni
miesz kań cy, któ rzy jed no gło śnie
sprze ci wi li się tej in we sty cji w są -
siedz twie ich do mów. Po licz nych
gło sach sprze ci wu ra da gmi ny
Wie li szew pod ję ła uchwa łę, któ ra
ja sno spre cy zo wa ła, gdzie te go ty -

pu obiek ty mo gą po wstać na te re -
nie gmi ny.

– Spa lar nia zwłok zwie rzę cych
i ich czę ści mo że być zlo ka li zo wa -
na tyl ko na te re nie prze wi dzia -
nym w miej sco wym pla nie za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go
na pro wa dze nie te go ro dza ju
dzia łal no ści i w miej scu za pew -
nia ją cym ochro nę zdro wia lu dzi,
zwie rząt i śro do wi ska – mó wi Jo -
an na Płó cien nik z urzę du gmi ny.
Do da je też, że za pis ten nie ozna -
cza, że in we sty cja ta ka nie bę dzie
mo gła w ogó le po wstać w in nej
lo ka li za cji na te re nie gmi ny.
– Na le ży jed nak pod kre ślić, że
tak uszcze gó ło wio no za pi sy
uchwa ły, by te go ty pu in we sty cja
nie od dzia ły wa ła ne ga tyw nie
na miesz kań ców.

Nie wol no za ko pać tru chła
na dział ce

W ca łym po wie cie le gio now -
skim nie ma ani spa lar ni, ani
cmen ta rza dla zwie rząt, czy li ofi -
cjal ne go miej sca, gdzie mo gły by
być one po cho wa ne. Co cie ka we,
żad ne prze pi sy nie re gu lu ją pre -
cy zyj nie tej kwe stii. Wia do mo je -
dy nie, że po chó wek zwie rząt mu si
od by wać się w miej scu do te go
prze zna czo nym. Tru chła zwie rząt
nie mo że my sa mo wol nie za ko pać

i do ty czy to za rów no te re nów pu -
blicz nych, ta kich jak las czy park,
jak i pry wat nej dział ki. Je śli zła -
mie my ten prze pis, mu si my się li -
czyć z ry zy kiem grzyw ny w wy so -
ko ści ty sią ca zło tych.

Ka żda gmi na ma obo wią zek
usta lić wła sne pro ce du ry po stę po -
wa nia ze zwło ka mi zwie rzę cy mi.

– W Le gio no wie naj po pu lar -
niej szym spo so bem jest od da nie
zwie rząt do fir my zaj mu ją cej się
uty li za cją. Mo żna to zro bić kon -
tak tu jąc się z nią bez po śred nio
(urząd mia sta ma za war tą umo wę
z fir mą uty li za cyj ną „Zbior ni ca
Skó rzec”) lub ko rzy sta jąc z po -
śred nic twa lecz nic we te ry na ryj -
nych, któ re rów nież ma ją pod pi sa -
ne sta łe umo wy – mó wi Ta ma ra

Myt kow ska z le gio now skie go ra tu -
sza. Je śli miesz kań cy ma ją wąt pli -
wo ści, co zro bić z cia łem zwie rzę -
cia, mo gą skon tak to wać się z miej -
skim Wy dzia łem Go spo dar ki Ko -
mu nal nej (tel. 22 766–40–26).

Ile to kosz tu je?
Zwy kle zwło ki zwie rzę cia za -

bie ra we te ry narz, któ ry po tem
od da je je do uty li za cji. Staw ki
za ta ką usłu gę za le żą od wiel ko ści
na sze go pu pi la.

– Od da nie do uty li za cji zwłok
śred niej wiel ko ści zwie rzę cia
kosz tu je w tym wy pad ku oko -
ło 30 zł. Je śli jed nak nie by ło one
pod da wa ne le cze niu we te ry na ryj -
ne mu, wła ści ciel po wi nien skon -
tak to wać się z fir mą zaj mu ją cą się

uty li za cją zwie rząt, by za opła tą
zo sta ły one pod da ne kre ma cji
(koszt oko ło 200 zł). Mo żli we jest
ta kże grze ba nie zwłok na spe cjal -
nie do te go przy go to wa nym te re -
nie – na cmen ta rzu dla zwie rząt
– tłu ma czy Jo an na Płó cien nik.

Naj bli ższy znaj du je się po dru -
giej stro nie War sza wy – w Ko ni ku
No wym. Tu taj za po grzeb pu pi la
pła ci się w za le żno ści od je go
wiel ko ści. Za naj mniej sze (do 20
kg) 250 zł, do 40 kg: 350 zł,
a za więk sze 400. Do te go do cho -
dzi opła ta rocz na w wys. 70 zł
i koszt ewen tu al ne go od bio ru
zwłok oraz na grob ka, je śli ta ki
chce my za mó wić.

Chęt nych nie bra ku je.
AS

„Nie” dla zwierzęcego krematorium
� Na terenie całego Mazowsza nie ma krematorium dla zwierząt. Pierwsze miało powstać w Łajskach. Mieszkańcom nie
podoba się wizja takiego sąsiedztwa.

Najbliższy cmentarz dla zwierząt jest w Koniku Nowym

źródło zdjęć: psilos.com
 



Wszyst ko wska zu je na to, że
w cią gu naj bli ższych kil ku lat roz -
pocz nie się dłu go ocze ki wa na re -
wi ta li za cja li nii ko le jo wej, dzię ki
cze mu bę dzie my mo gli do je chać
nad Za lew Ze grzyń ski po cią giem.
Nie trze ba bę dzie wię cej stać
w kor kach pod czas do jaz du przez
Le gio no wo, nie trze ba bę dzie roz -
pacz li wie szu kać miej sca na za pa -
ko wa nie au ta. To rów nież na dzie -
ja i szan sa na to, że miesz kań cy
Ze grza wy god nie i bez prze sia dek
do ja dą do pra cy w War sza wie.

Urzę dy zgod ne
W po ło wie grud nia sta ro sta Jan

Gra biec roz wią zał umo wę z fir mą
Lo gis, któ ra dzie rża wi ła te re ny
w Ze grzu Po łu dnio wym, przez
któ ry prze bie ga koń ców ka sta rej,
znisz czo nej już li nii ko le jo wej.
Roz po czę ły się też kon kret ne roz -
mo wy na te mat przy wró ce nia po -
łą cze nia, z któ re go zre zy gno wa no
w 1994 ro ku. Przy po mnij my:
po li kwi da cji po cią gów do Ze grza
przez dwa la ta (2006–2008)

w okre sie wa ka cyj nym na tej tra -
sie kur so wał „Ze grzyk”. Od sze -
ściu lat nie ma mo żli wo ści do jaz -
du po cią giem nad Za lew.

Ini cja to rem przed się wzię cia jest
le gio now skie sta ro stwo, któ re
od je sie ni ubie głe go ro ku pro wa dzi
w tej spra wie roz mo wy i szu ka pie -
nię dzy na in we sty cję. Wy glą da
na to, że pro jekt ma po par cie
wszyst kich za in te re so wa nych stron.

– Li nia nr 28 Wie li szew -Ze grze,
wraz z Ze grzem Po łu dnio wym wy -
ma ga re wi ta li za cji. Szan są na przy -
sto so wa nie li nii do prze wo zów pa -
sa żer skich jest per spek ty wa fi nan -
so wa Unii Eu ro pej skiej na la -
ta 2014–2020. Je śli Urząd Mar szał -
kow ski uzna za za sad ne uję cie li nii
w re gio nal nym pro gra mie ope ra -
cyj nym, to PKP Pol skie Li nie Ko -
le jo we S.A. włą czą się w przed się -
wzię cie – de kla ru je Mi ro sław Sie -
mie niec, rzecz nik PKP PLK.

Co na to Urząd Mar szał kow -
ski? – Re ak ty wa cja li nii to bez
wąt pie nia szan sa na ak ty wi za cję
te re nów i po pra wę ich sy tu acji

ko mu ni ka cyj nej. A to jest wa żne
nie tyl ko dla tu ry stów, ale i miesz -
kań ców po wia tu. Dla te go wła dze
wo je wódz twa umie ści ły in we sty -
cję w pro jek cie Re gio nal ne go
Pro gra mu Trans por to we go
(wśród kil ku po zy cji ko le jo wych).
Obec nie ocze ku je my na za twier -
dze nie RPO przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską – mó wi Mar ta Mi lew ska
z biu ra pra so we go.

Par king, pe ron, co jesz cze?
Koszt in we sty cji nie jest ma ły

– to 15–20 mln zł.
– Ko niecz na jest grun tow na prze -

bu do wa to rów od Wie li sze wa, bu -
do wa trak cji i re mont pe ro nu w Ze -
grzu Po łu dnio wym – wy li cza rzecz -
nicz ka sta ro stwa Jo an na Kaj da no -
wicz. Szcze gó ło wy za kres re mon tu
mu si usta lić in we stor, a za ra zem
wła ści ciel in fra struk tu ry, czy li PKP
PLK S.A. – uzu peł nia, a sta ro sta
Jan Gra biec pod kre śla, że zmian
wy ma ga też te ren przy sta cji.

– Po za re mon tem sa mych to -
rów bar dzo po trzeb na jest bu do -

wa par kin gu przy sta cji w Ze grzu
i okre śle nie na no wo funk cji te re -
nu wo kół sta cji. Dla te go też wraz
z wła dza mi gmi ny Nie po ręt ma -
my za miar ogło sić kon kurs urba -
ni stycz ny – mó wi Jan Gra biec.

Kie dy?
Wła dze po wia tu chcą, by de cy -

zje do ty czą ce in we sty cji za pa dły
szyb ko. Co nie ozna cza, że szyb ko
ru szą pra ce.

– Nie mo że my skła dać de kla ra -
cji od no śnie ter mi nu pod ję cia de -
cy zji, a tym bar dziej re ali za cji in -
we sty cji, po nie waż to nie po wiat
le gio now ski bę dzie w tym przy -
pad ku in we sto rem. Sta ro sta chce
za pro po no wać pod pi sa nie po ro -
zu mie nia wie lo stron ne go, obej -
mu ją ce go wszyst kie pod mio ty
i in sty tu cje nie zbęd ne do re ali za -
cji te go przed się wzię cia. Ko le je
Ma zo wiec kie i Szyb ka Ko lej
Miej ska wy ra zi ły za in te re so wa nie

re ali za cją usług prze wo zo wych
na li nii do Ze grza Po łu dnio we go,
za wcze śnie jed nak na prze są dza -
nie o pla no wa nych przy stan kach

oraz o fak cie, czy w roz kła dzie
znaj dą się bez po śred nie po łą cze -
nia ko le jo we z War sza wą – pod -
kre śla Jo an na Kaj da no wicz.

AS

Pociągiem do Zegrza? Jednak realne!
� Jeśli Unia Europejska znajdzie pieniądze na dofinansowanie rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza, nad wodę wygodnie dojedziemy pociągiem.
A jest to bardzo możliwe, bowiem rozwój komunikacji szynowej – jako ekologicznej i efektywnej – jest jednym z priorytetów wspólnoty.

Poza
remontem samych
torów bardzo potrzebna
jest budowa parkingu
przy stacji w Zegrzu
i określenie na nowo
funkcji terenu wokół
stacji. Dlatego też wraz
z władzami gminy
Nieporęt mamy zamiar
ogłosić konkurs
urbanistyczny – mówi
Jan Grabiec.

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

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

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

źródło: facebook
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reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 392 05 67
668-138-986

Hi sto ria ca łe go Le gio no wa za -
czę ła się w 1877 ro ku. Wów czas
na te re nach hra bie go Au gu sta
Po toc kie go po wsta ła sta cja Ko lei
Nad wi ślań skiej Ja błon na. To wła -
śnie tu tra sa ko le jo wa prze ci na ła
się z jed ną z pierw szych dróg bi -
tych na zie miach Pol ski – Trak -
tem Ko wień skim. W cią gu ko lej -
nych kil ku lat, przy sta cji ko le jo -
wej, hra bia Au gust Po toc ki za ło -
żył let ni sko zwa ne od je go imie -
nia Gu ci nem (hra bie go po tocz ne
na zy wa no Gu ciem). Daw ne let ni -
sko to te raz sam śro dek Le gio no -
wa po mię dzy uli cą Pił sud skie go
a War szaw ską. Z te go też okre su
po cho dzą in ne na zwy zwią za ne
z Le gio no wem, m.in. Ko złów ka.

Kie dyś wil la i park
W 1886 ro ku czte ro hek ta ro wą

po sia dłość ku pił Wła dy sław Ko -
złow ski. Stąd wła śnie po cho dzi na -
zwa, któ ra funk cjo nu je do dziś.
Wów czas jed nak Ko złów ka by ła
ze spo łem wil lo wo -par ko wym, a te -
raz to na zwa ca łej czę ści mia sta.

– W po ło wie lat 90. XX w.
od na zwy „Ko złów ka” utwo rzo no
zwy cza jo we okre śle nie dla po bli -
skie go osie dla ko mu nal ne go, za -
ło żo ne go w opusz czo nych przez
woj sko ko sza rach car skich. I choć
na zwa ta szyb ko przy ję ła się w lo -
kal nym śro do wi sku, to nie
do koń ca od po wia da re aliom hi -
sto rycz nym – mó wi Ja cek Szcze -
pań ski, dy rek tor le gio now skie go

mu zeum, któ ry w prze wod ni ku
„Po wiat Le gio now ski – prze wod -
nik su biek tyw ny” szcze gó ło wo
opi sał też in ne cie ka we bu dyn ki
na dzi siej szej Ko złów ce, a są ni mi
z pew no ścią bu dyn ki 4. Ba ta lio nu
Ko le jo we go. Mu ro wa ne ko sza ry

zo sta ły wy bu do wa ne pod ko -
niec XIX w. przez wła dze car skie
mię dzy wil lą „Ko złów ka” a drew -
nia ny mi bu dyn ka mi 191. Dro hi -
czyń skie go Re zer wo we go Puł ku
Pie cho ty.

Bez ro bo cie i al ko hol
Hi sto ria Ko złów ki jest bo ga ta,

jed nak dzi siaj ta część mia sta to
głów nie bu dyn ki ko mu nal -
ne. I nie cie szy się do brą sła wą.
Miesz ka tu ok. 700 osób, z te go
pra wie 200 to dzie ci i mło dzież.

– Osie dle to, w okre sie kil ku
ostat nich lat znacz nie się zmie -
nia ło. W tej chwi li tyl ko dwa bu -
dyn ki nie po sia da ją cen tral ne go
ogrze wa nia. Uli ce oraz chod ni ki
zo sta ły prze bu do wa ne, te ren do -

świe tlo ny, wy bu do wa no plac za -
baw. Te zmia ny ko rzyst nie wpły -
nę ły na sy tu ację spo łecz ną – ko -
men tu je rad ny Jó zef Dzie dzic.
– Naj więk szym pro ble mem Ko -
złów ki jest znacz na licz ba bez ro -
bot nych oraz więk szy niż w in -
nych re jo nach Le gio no wa od se -
tek osób nad uży wa ją cych al ko ho -
lu. To prze kła da się na sy tu ację
ma te rial ną oraz spo łecz ną dzie ci,
a wła śnie one po win ny być oto -
czo ne naj więk szym wspar ciem in -
sty tu cji spo łecz nych oraz władz.

Usunąć tory czy zmienić
nastawienie?

Do brym du chem oko li cy jest
Ewa Sce ce wicz, któ ra sta ra się
obec nie o za in sta lo wa nie obok
bo iska do pił ki no żnej sto łu
do ping -pon ga oraz tzw. pił ka rzy -
ków. Dzię ki tej spo łecz nicz ce
w osie dlu tro chę się dzie je, a mło -
dzi lu dzie ma ją mo żli wo ści ak tyw -
ne go spę dza nia wol ne go cza su.

– Miesz kam tu i sta ram się po -
bu dzać lu dzi do dzia ła nia. Uda ło
się zre ali zo wać wie le, ale wciąż
też wie le po zo sta je jesz cze
do zro bie nia. Te raz zło ży li śmy
wnio sek o roz bu do wa nie na sze go
bo iska, z któ re go bar dzo chęt nie
ko rzy sta ją mło dzi lu dzie – mó wi
Ewa Sce ce wicz.

Co jej zda niem trze ba pil nie
zmie nić na Ko złów ce? – Ta część

mia sta to nie tyl ko dzie ci. Tu taj
miesz ka też wie le osób star szych,
któ re zwy czaj nie nie ma ją gdzie
się spo tkać, na pić her ba ty i po -

roz ma wiać. Je dy nym spo so bem
na spę dza nie wol ne go cza su są
dla nich spa ce ry lub sie dze nie
na pla cu za baw – mó wi pa ni Ewa
i do da je, że po trzeb ny jest tyl ko
ma ły lo kal, a resz tę miesz kań cy
zor ga ni zu ją sa mi.

Jak zin te gro wać Ko złów kę
z resz tą Le gio no wa?

– Trze ba usu nąć to ry – to one
nas dzie lą i zmie nić sto su nek
władz mia sta, któ re od za wsze
trak tu ją nas jak mar gi nes… – mó -
wi.

Ko lej ny so cial
Za miast w in fra struk tu rę mia -

sto tym cza sem in we stu je w ko lej -
ne bie da -blo ki. Za rok na Ko -
złów ce przy ul. POW za po nad 5
mln zł po wsta nie ko lej ny bu dy nek
so cjal ny. Blok bę dzie miał czte ry
kon dy gna cje, a na nich 39 miesz -
kań, ko mór ki lo ka tor skie i lo kal
usłu go wo -biu ro wy.

AS

Trzeba
usunąć tory – to one nas
dzielą i zmienić stosunek
władz miasta, które
od zawsze traktują nas
jak margines… – mówi
Ewa Scecewicz.

Kozłówka: kiedyś willa, dziś zepchnięta na margines
� Pomimo bogatej historii i cennych zabytków, od lat cieszy się kiepską sławą wśród mieszkańców. Czy Kozłówka ma
w ogóle szanse na integrację z resztą miasta?

Jak
zintegrować Kozłówkę
z resztą Legionowa?

Nowy blok stanie przy ul. POW. Wbito już symboliczną
pierwszą łopatę

źródło: legionow
o.pl

źródło: fotopolska

źródło: Jacek Szczepański
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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. 502-280-7204

Stra żni cy pod su mo wa li mi nio ny
rok – z ich sta ty styk wy ni ka, że po -
nad 200 ra zy skon tro lo wa li miej -
skie tar go wi sko i po nad 6000 ra zy
in ter we nio wa li w miej scach chu li -
gań skich wy bry ków. Ca ły rok
trwa ły kon tro le pla ców za baw,
szkół czy par ków, zi mą zaś nie sio -
no po moc bez dom nym. To te ma -
ło wi docz ne, acz na pew no po -
trzeb ne ak cje. Z bar dziej do tkli -
wych dla kon kret nych osób: straż
pod ję ła 2,3 tys. in ter wen cji w spra -
wach prze ciw ko bez pie czeń stwu
i po rząd ko wi w ko mu ni ka cji
– w tej ka te go rii miesz czą się
wszel kie nie pra wi dło we par ko wa -
nia, za ję cia miejsc dla nie peł no -
spraw nych czy też ak cje z gmin -
nym fo to ra da rem. 213 osób po -
peł ni ło wy kro cze nia prze ciw ko
oby cza jo wo ści pu blicz nej (za ta kie
uwa ża się np. po pu lar ne „si ku
pod krzacz kiem”), po nad dwa ty -
sią ce osób na ru szy ły prze pi sy
usta wy o wy cho wa niu w trzeź wo -
ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li -
zmo wi (czy li naj czę ściej cho dzi ło
o pi cie pi wa pod chmur ką tam,
gdzie te go ro bić nie mo żna).

– Pra ca stra ży miej skiej jest cię -
żka i czę sto nie do ce nia na przez
miesz kań ców, ale wy ni ki mó wią
sa me za sie bie: w cią gu ro ku stra -
żni cy ujaw ni li spraw ców po nad 11

tys. wy kro czeń, wy sta wi li 766
man da tów i spo rzą dzi li 145 wnio -
sków do są du – wy li cza ko men -
dant Ry szard Gaw kow ski.

Bie ga ła na go po tar go wi sku
Naj cie kaw sze in ter wen cje

z ubie głe go ro ku? Adam Nad wor -
ski, za stęp ca ko men dan ta, za pa -
mię tał szcze gól nie dwie. – Do sta li -
śmy we zwa nie, że nie da le ko ekra -
nów, przy scho dach w po bli żu
PKP Przy sta nek „coś” się mo ści.
Przy je cha li śmy – i po zna li śmy na -

sze go „sta łe go” bez dom ne go, któ -
ry był tak pi ja ny, że nie mógł wejść
po scho dach, więc usi ło wał wdra -
pać się na nie na czwo ra kach. Tra -
dy cyj nie tra fił do izby wy trzeź wień.
In na sy tu acja: na tar go wi sku miej -
skim mło da ko bie ta, przed czter -
dziest ką, za po mnia ła wziąć le ków
prze pi sa nych jej przez le ka rzy. Ro -

ze bra ła się i za czę ła bie gać
po oko li cy. Kie dy stra żni cy pod ję li
in ter wen cję, za py ta li ją, czy wie, co
ro bi. Od po wie dzia ła, że jest go rą -
co i sko ro na pla żach nu dy stów
mo żna być na go, to ona chce ro bić
to sa mo w mie ście. Pa nią za bra ło
po go to wie, na to miast uprze dza jąc
nie dy skret ne py ta nia – nie ma my
zdjęć z tej in ter wen cji.

Kosz tu ją nie mal 2,5 mln zł
Czy to wszyst ko mu si ko niecz -

nie ro bić straż miej ska? W oko li -
cy są prze cież miej sco wo ści, któ re
do sko na le so bie ra dzą bez tej for -
ma cji. Choć by po bli skie Mar ki,
któ re stra ży miej skiej nie mia ły,
nie ma ją i nie za mie rza ją mieć.
Z po wo dów kosz tów utrzy ma nia
ze stra ży miej skiej w 2013 ro ku
zre zy gno wa ła Zie lon ka, co da ło
mia stu oszczęd no ści w wy so ko -
ści 700 ty się cy zło tych rocz nie.

Ile kosz tu je utrzy ma nie stra ży
miej skiej w Le gio no wie? W tym
ro ku, we dług pro jek tu bu dże tu,
mia sto wy da na ten cel po nad 2,4
mln zł, z cze go 1,7 mln to wy na -
gro dze nia.

Tym sa mym wkła da my kij
w mro wi sko: czy straż miej ska
w Le gio no wie jest po trzeb na?
Cze ka my na opi nie.

(wt)

Na lu ty za pla no wa no otwar cie
re mon to wa nej wła śnie Bie dron ki
przy So wiń skie go, przy któ rej na -
cią ga cze by li szcze gól nie ak tyw ni.

– Przed za mknię ciem by łam czę -
stym go ściem te go skle pu. Nie ste -
ty, od ja kie goś cza su re gu lar nie by -
łam za cze pia na przez na mol nych
pa nów, któ rzy pro po no wa li mi od -
sta wie nie wóz ka, nie rzad ko wręcz
bez czel nie mó wi li wprost: „daj dwa
zło te” – opo wia da czy tel nicz ka,
któ ra za dzwo ni ła do re dak cji i do -
da je, że ba ła się ich re ak cji na od -
mo wę. – Nor mą sta li się też akwi -
zy to rzy wci ska ją cy na mol nie wy cie -
racz ki czy per fu my w oka zyj nie ni -
skich ce nach – do da je.

Po li cja: te mat nas in te re su je
Sku tecz ne go spo so bu na po zby -

cie się na mol nych po moc ni ków
nie znaj dzie my, do pó ki spra wy
nie zna po li cja.

– Lu dzie nie zgła sza ją nam ta -
kich rze czy, a szko da. In te re su je -

my się jed nak tym te ma tem. Po li -
cjan ci za rów no pio nu pre wen cji,
jak i kry mi nal ne go ma ją mo ni to -
ro wać sy tu ację – mó wi Emi lia Ku -
li gow ska z le gio now skiej po li cji.

Fir ma Je ro ni mo Mar tins Pol -
ska – wła ści ciel sie ci Bie dron ka,
rów nież nie ma żad nych sy gna łów
o pro ble mie. Klien ci nie zgła sza ją
ofi cjal nie prób wy mu szeń.

– Nie mniej jed nak przyj rzy my
się tej kwe stii. Sta ra my się, by
klien ci na szych skle pów mo gli do -
ko ny wać za ku pów w kom for to -
wych wa run kach, dla te go pra cow -
ni cy ochro ny sys te ma tycz nie kon -
tro lu ją i za bez pie cza ją za rów no
skle py sie ci Bie dron ka, jak i ich
oto cze nie – od po wie dzia ło biu ro
pra so we JMP.

Nie ste ty, ni cze go jak do tąd nie
za uwa ży li. A mo że pro ble mu nie
ma, i przy pa dek opi sy wa ny przez
czy tel nicz kę był za le d wie jed nost -
ko wy? Cze ka my na opi nie.

AS

Intwerwencja

Namolni opanowali
przysklepowe parkingi
� Jakiś czas temu cytowaliśmy opowieści klientów
legionowskiego Kauflandu, zirytowanych
naciągaczami koczującymi przed marketem. Interes
musi się nieźle kręcić, ponieważ – według naszej
czytelniczki – amatorzy szybkich pieniędzy regularnie
pojawiają się też przy innych sklepach w mieście.

Straż miej ska – po trzeb na czy nie?
� O pra cy stra żni ków miej skich opi nie na ogół są skraj ne: al bo od są dza się ich
od czci i wia ry za wle pia nie man da tów i ści ga nie babć han dlu ją cych ko per kiem
na chod ni kach al bo wy chwa la za za pro wa dza nie po rząd ku. Jak jest w Le gio no wie?

Ile kosztuje
utrzymanie straży
miejskiej w Legionowie?
W tym roku, według
projektu budżetu, miasto
wyda na ten cel
ponad 2,4 mln zł,
z czego 1,7 mln to
wynagrodzenia.

We dług bi blio tecz ne go re gu la -
mi nu, mo żna jed no ra zo wo wy po -
ży czyć do pię ciu ksią żek nie dłu -
żej niż na 31 dni. Ty le tyl ko, że re -
gu la min so bie, a ży cie so bie
– z da nych bi blio te ki wy ni ka, że
po nad jed na trze cia czy tel ni ków
ksią żki prze trzy mu je.

Od kwiet nia bi blio te ka bę dzie
na li cza ła kar ne opła ty za ka żdy
dzień po nad ter min wy po ży cze nia.
Nie bę dzie ona du ża – 20 gro szy
za ka żdy dzień zwło ki, a w przy pad -
ku nie któ rych eg zem pla rzy ca łą
zło tów kę. Za nim jed nak no wy re -
gu la min wej dzie w ży cie, pla ców ka
bę dzie się kon tak to wać z ka żdym
z 2321 za po mi nal skich. Szcze gól nie

opor ni bę dą się też mu sli li czyć
z wi zy tą win dy ka to rów – sto sow ne
po ro zu mie nie już pod pi sa no.

(red)

Zapłacimy za przetrzymywanie książek
� Biblioteka Miejska w Legionowie wprowadza większą
dyscyplinę dla tych, którzy nie oddają książek w terminie.
Za przetrzymywanie woluminów będą naliczane kary.
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Z za mi ło wa nia i za wo du jest
na uczy ciel ką ję zy ka an giel skie go.
Uczy pry wat nie, od ja kie goś cza su
też w przed szko lu na Pia skach.

– Lu bię spę dzać czas z dzieć mi,
dla te go pro po zy cję z przed szko la
przy ję łam bez wa ha nia. Ma lu chy są
trud ny mi, ale też bar dzo wdzięcz -
ny mi ucznia mi – mó wi pa ni Ka sia
i do da je, że an giel ski to tyl ko je den
z jej pla nów na ży cie. – Przy szedł
mo ment, kie dy zro zu mia łam, że
po my sły trze ba za cząć re ali zo wać
– śmie je się i do da je, że na po cząt -
ku sce na riusz był pro sty – lo kal,
a w nim na uka an giel skie go.

– Ja kiś czas te mu od kry łam jo -
gę. Jeź dzi łam do War sza wy na za -
ję cia, wra ca łam po nich z za kwa -
sa mi, ale wy ci szo na i po ukła da na,
go to wa do dal sze go dzia ła nia.

Kie dy więc otwo rzy łam lo kal,
stwier dzi łam, że to świet na oka -
zja, by jo ga za do mo wi ła się ta kże
w Le gio no wie – opo wia da.

W grud niu przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go otwo rzy ła „Po my sło -
daj nię” i ścią gnę ła naj lep sze tre -
ner ki jo gi. – Jed na jest bar dzo
udu cho wio na, z na masz cze niem
pro wa dzi wie czor ne za ję cia. Dru -
ga, rów nie sza lo na jak ja, jest
z na mi w so bo ty. Szyb ko oka za ło
się, że mi ło śni ków jo gi nie bra ku -
je i te raz po ra na za ję cia dla dzie -
ci – mó wi.

W „Po my sło daj ni” dzie je się
co raz wię cej: są ró żno rod ne
warsz ta ty dla dzie ci, szy cie i haft.
Uda ło się też zor ga ni zo wać „wie -
trze nie sza fy” – pod czas im pre zy
dziew czy ny wy mie ni ły się za le ga -

ją cy mi na pół kach ubra nia mi.
W naj bli ższym cza sie po wsta nie
ta kże klub dla ma lu chów.

Ka ta rzy na Ra bie jew ska zna na
jest z wiel kiej ener gii i chę ci
do dzia ła nia. Pry wat nie jest ma -
mą dwój ki dzie ci. Jak ra dzi so bie
ze wszyst ki mi obo wiąz ka mi?

– Wsta ję o 5.30. Mam dla sie -
bie pół go dzi ny, bo po tem bu dzę
już dzie ci – 11-let nią cór kę i 13-
let nie go sy na. O 8 za czy nam za ję -
cia w War sza wian ce al bo w przed -
szko lu na Pia skach, po tem lek cje
an giel skie go, da lej „Po my sło daj -
nia”. Ka żdy dzień jest za krót ki,
by zro bić wszyst ko, co za pla nu ję
– śmie je się.

Lo kal przy Ka zi mie rza Wiel -
kie go sa ma urzą dzi ła od pod staw
– urze ka skan dy naw skim sty lem,
ale i do mo wym kli ma tem. Na co
za pra sza w naj bli ższym cza sie?

– W lu tym zno wu sza fing, 14.02
o godz. 16.00 za czy na my ro bót ki
ręcz ne dla do ro słych. Pla nu je my
też wy star to wać z za ję cia mi dla
ma lu chów – pla sty ka z ani ma cją
i an giel ski. Szy cie dla do ro słych,
ale i dzie ci – za chę ca.

Wszyst kie in for ma cje mo żna
zna leźć na pro fi lu FB Po my sło -
daj ni.

AS

Pomysłodajnia – lokalne centrum kultury
� Kiedy w grudniu zeszłego roku Katarzyna Rabiejewska wynajmowała lokal
przy Kazimierza Wielkiego miała niesprecyzowany plan na sukces, ale jasną
potrzebę – zarażać energią. Po niespełna dwóch miesiącach jej „Pomysłodajnia”
kwitnie, a zarażonych wirusem przybywa.

Dzieje się tu naprawdę wiele

Krót ką hi sto rię dział ki pre zen to -
wa li śmy w kwiet niu ubie głe go ro ku.
Te raz już wia do mo, że pra ce za czną
się za kil ka mie się cy – fir ma roz po -
czę ła sprze daż przy szłych miesz kań
na osie dlu. Jak in for mu je in we stor,
osie dle bę dzie mieć wła sny te ren
par ko wy, bę dą cy in te gral ną czę ścią
osie dla, do stęp ny wy łącz nie dla
miesz kań ców i ich go ści, w któ rym
bę dzie mo żna sko rzy stać z pla cu za -
baw i stre fy fit ness na otwar tym po -
wie trzu. Osie dle bę dzie ogro dzo ne
i mo ni to ro wa ne, z kon tro lo wa nym
do stę pem po przez dwa wej ścia oraz

re cep cję. Do dat ko wo nad bez pie -
czeń stwem i spo ko jem miesz kań -
ców bę dzie czu wać ca ło do bo wa
ochro na. Brak lo ka li usłu go wych
na par te rze bu dyn ków miesz kal -
nych, a ta kże za kaz ru chu sa mo cho -
do we go na we wnętrz nym te re nie
„za pew nią ci szę i spo kój oraz pod -
kre ślą ka me ral ny cha rak ter tej in -
we sty cji” – we dług za pew nień Bu -
dre mu. Wia do mo też, że oprócz
blo ków po wsta nie tam sklep. Bu do -
wa ru szy w dru gim kwar ta le te go
ro ku, a skoń czy się w grud niu 2016.

(wt)

Osiedle z parkiem tylko dla swoich
� Działka przy Mickiewicza i Jagiellońskiej już wkrótce
nie będzie pusta – rozpoczyna się budowa osiedla
mieszkaniowego na działce, którą miasto sprzedało
dopiero za trzecim podejściem.

Ta ka ta blicz ka wi si na bra mie
miej skie go cmen ta rza. Kie dy jed -
nak z jed ne go z gro bów znik nę ła
mar mu ro wa ozdo ba, opie ku no -
wie gro bu chcie li obej rzeć na gra -
nia mo ni to rin gu – bo a nuż jest
tam zło dziej? Ja kie by ło ich zdu -

mie nie, gdy ad mi ni stra tor ne kro -
po lii oznaj mił, że na cmen ta rzu
żad nych ka mer nie ma, o mo ni to -
rin gu pierw sze sły szy i że trze ba
py tać w urzę dzie mia sta.

I co się oka zu je? Ow szem, mo ni -
to ring jest. Miej ski. Ale ka me ra
swo im za się giem obej mu je tyl ko
cmen tar ną bra mę. Zaś urząd tłu ma -
czy, że ta blicz ki po wie szo no, że by
od stra sza ły po ten cjal nych zło dziei.

Trze ba wy pró bo wać ten spo sób.
Kto chęt ny, by wy brać się na war -
szaw ską Pra gę w ko szul ce z na pi -
sem „Znam ka ra te i się nie bo -
ję”? Po win no od stra szyć po ten -
cjal nych na past ni ków…

(red)

Cmentarz pod nadzorem kamer?
� Czego się można spodziewać po tabliczce „Obiekt
monitorowany”? Legionowo pokazuje, że nie tego, co
zazwyczaj…



Trwa ją wła śnie roz mo wy z war -
szaw skim Za rzą dem Trans por tu
Miej skie go na te mat wpro wa dze -
nia zmian w ko mu ni ka cji w gmi -
nie. Nie ste ty nic nie wska zu je
na to, że by uda ło się wpro wa dzić
bez po śred nie po łą cze nie z Ja -
błon ny do me tra na Mło ci nach
czy tram wa ju na Tar cho mi nie.

Co ma się zmie nić?
No we wła dze chcą wpro wa dzić

no we au to bu sy – „L”, któ re ob słu -
gi wa ły by te ren gmi ny. Po dob ne
roz wią za nia ma już po bli ski Wie -
li szew i tam się spraw dzi ły.

– Roz wa ża ne jest wpro wa dze nie
dwóch li nii „L”. Pierw sza po łą czy -
ła by za chod nie miej sco wo ści gmi -
ny z cen trum Ja błon ny, gdzie pa -
sa że ro wie bę dą mo gli prze siąść się
do li nii 723 je żdżą cej do War sza wy
i Le gio no wa. Tra sa li czy ła by
ok. 12 km, au to bus kur so wał by
dro gą wo je wódz ką nr 630 – mó wi
Mi chał Smo liń ski z urzę du gmi ny
w Ja błon nie. – Dru ga pro po zy cja
to: Dą bro wa Cho to mow ska (lub
na wet Ol szew ni ca Sta ra, je śli Wie -
li szew bę dzie za in te re so wa ny przy -
stą pie niem do pro jek tu) – ul. Kor -
dec kie go – na stęp nie prze jazd

po tra sie li nii 741 przez Cho to -
mów i Ja błon nę. Au to bus za wra -
cał by przy ul. 1 Ma ja w Ja błon nie
– wy ja śnia Smo liń ski.

Co istot ne, wpro wa dze nie
dwóch li nii „L” bę dzie rów no -
znacz ne z li kwi da cją 741, z funk -
cjo no wa nia któ rej pa sa że ro wie
i miesz kań cy nie są za do wo le ni.
Jest to li nia naj dro ższa, w naj -
więk szym stop niu fi nan so wa na
z bu dże tu gmi ny.

Z obu „elek” bę dzie mo żna
prze siąść się do au to bu su 723.80
proc. kosz tów no wej li nii bę dzie
po kry wa ła gmi na, po zo sta łą część
do ło ży ZTM.

To nie ko niec pla nów no we go
wój ta. Pro wa dzo ne są rów nież roz -
mo wy, któ rych ce lem jest przy wró -

ce nie „wspól ne go bi le tu” na sta cji
ko le jo wej w Cho to mo wie.

A pod ko niec stycz nia na stro nie
in ter ne to wej urzę du gmi ny ru szy ła
an kie ta, któ ra ma po ka zać, ja kie go
kie run ku zmian w ko mu ni ka cji chcą
miesz kań cy. Pod ad re sem
http://www.in te ran kie ty.pl/za miesz -
czo no sie dem na ście py tań, któ re ma -
ją w tym po móc. Od po wia dać na nią
mo żna do 14 lu te go. Wśród py tań
znaj du ją się ta kie o środ ki trans por -
tu, z któ rych ko rzy sta się naj czę ściej
(m.in. au to bu sy czy po cią gi), kon -
kret ne li nie czy naj częst sze ce le pod -
ró ży. Mo żna też wy po wie dzieć się
na te mat czę sto tli wo ści kur sów, za -
sad no ści ist nie nia li nii noc nej oraz
wy ra zić swo ją opi nię o ko mu ni ka cji.

AS

Koniec linii 741, wkraczają „elki”?
� Szykują się spore zmiany w komunikacji w Jabłonnie. Nowa gminna linia i powrót
do „wspólnego biletu” – tego należy się spodziewać w najbliższym czasie. Wcześniej
możemy zabrać głos w konsultacjach.

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Stare Bielany, bezpośrednio,
kamienica, przy metrze Słodowiec,
ogródek, cena tylko 499.000. Tel.
500-585-116

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

NAUKA
·Rosyjski – Legionowo+Nieporęt, tel.
22 772-51-60
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI STOLARSKIE
·Pracownia stolarska meble Brzeziński. Tel.
519-150-193 www.mebleskierdy.dei.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

BUDOWLANE
·A-Malowanie ścian 835-66-18; 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  zz bbrraannżżyy  ffiinnaannssoowweejj  zzaattrruuddnnii  oossoobbyy  ww wwiieekkuu
2255--6655  llaatt  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo  DDOORRAADDCCYY  KKLLIIEENNTTAA,,

ooffeerruujjeemmyy  ssttaabbiillnnyy,,  ddłłuuggoolleettnnii  cczzaass  zzaattrruuddnniieenniiaa,,
tteell..  551177--009900--222244,,  ee--mmaaiill::

RREEKKRRUUTTAACCJJAA..EEDDEENN@EEDDEENNFFIINNAANNCCEE..PPLL

ANTYKI
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333
·Każdy stary 513-513-988
·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA
DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

źródło: w
arszaw

a.w
ikia.com



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:

13.II - 27.II

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. 502-280-720 7

Pierw szy Bu ko wiec był
XIX-wiecz ną le śni czów ką, sto ją cą
gdzieś nad ba gna mi po środ ku La -
sów Le gio now skich. Kie dy 85 lat
te mu roz par ce lo wa no do bra hra -
bie go Mau ry ce go Po toc kie go,
w oko li cy – na wiel kim te re nie
od to rów ko le jo wych do Ja błon ny
– za ło żo no let ni sko, któ re wzię ło
na zwę od le śni czów ki. Tak po -
wstał zna ny nam Bu ko wiec.

– W la tach 1930–1952 był sa -
mo dziel nym osie dlem z wła snym
soł ty sem Fe lik sem Kac przyc kim,
miesz ka ją cym przy ul. Sło necz nej
– mó wi dr hab. Ja cek Szcze pań -
ski, dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz -
ne go w Le gio no wie. – „Nie pod le -
głość” Bu ko wiec stra cił do pie ro
w 1952 r. po for mal nym włą cze -
niu do Le gio no wa.

Naj star sze bu dyn ki po wsta ły
obok prze jaz du ko le jo we go
przy ul. Han dlo wej. Do dziś ist -
nie je świe tli ca Związ ku Za wo do -
we go Ko le ja rzy, w któ rej krót ko
po woj nie od by wa ły się hucz ne
za ba wy. A w la tach 60-tych zbu -
do wa no obok pierw szy wia dukt.

– Wie lu miesz kań ców twier dzi,
że Le gio no wo wy bra no na miej -
sce bu do wy wia duk tu tyl ko dla te -
go, iż na prze jeź dzie nie mógł
zbyt dłu go cze kać pre mier Jó zef
Cy ran kie wicz, je żdżą cy tę dy
do rzą do we go pa ła cu w Ja dwi si -
nie – opo wia da hi sto ryk.

Przy ul. Han dlo wej jesz cze nie
tak daw no mie ści ła się zna na
wśród war szaw skich pi wo szy roz -
lew nia pi wa Szcze pa na Cie śla ka
(póź niej na le żą ca do spół dziel ni
Spo łem). Ety kie ty z niej są dziś
uzna wa ne za oka zy ko lek cjo ner -
skie i osią ga ją na au kcjach in ter -
ne to wych cie ka we ce ny.

Za naj ład niej szą uli cę na Bu -
kow cu wy pa da uznać Da lio wą.
Czuć tu jesz cze let ni sko wy kli mat
daw ne go Bu kow ca i mo żna oglą -
dać przed wo jen ne wil le, zwa ne
„hrab ski mi do ma mi”.

– Zo sta ły wznie sio ne przez Za -
rząd Dóbr i In te re sów hra bie go
Mau ry ce go Po toc kie go – mó wi
Szcze pań ski. – Sto ją w so sno wych,
nie ma lże le śnych za gaj ni kach.

DG

Nawet Bukowiec
ma swoją historię
� Legionowski Bukowiec przez ponad dwie dekady był
oddzielnym miasteczkiem. Co zostało nam z tamtych
czasów?

Ro zu miem, że są po trzeb ne,
ale czy to na praw dę roz wią za nie
do ce lo we? Czy tra dy cja schlud ne -
go, czysz czo ne go re gu lar nie miej -
skie go sza le tu daw no już prze -
brzmia ła? Nie bie ska bu da
przy no wym dwor cu (nie mów cie,
że po je go otwar ciu zo sta nie!)
i rzut be re tem – przy Ko ściusz ki
dru ga, ko lej na przy Ryn ku (ław ki,
go łę bie, ele ganc ki bruk, fon tan na
i – pla sti ko wy ki bel), dwie w pro -
mie niu 10 me trów od sie bie
przy pę tli na So wiń skie go – ja ki
w tym sens? – roz pi su je się pa ni
Ka ro li na.

– Na wa szej stro nie in ter ne to -
wej wi dzia łam opis to a le ty, któ ra
sta nę ła na Tar gów ku. Sa mo czysz -
czą ca, ar chi tek to nicz nie es te tycz -
na. Da się, nie trze ba cią gle przy -
wo ły wać przy kła dów z Za cho du.
Cze mu nie w Le gio no wie? – do -
py tu je.

Rzecz nicz ka ra tu sza nie od po -
wie dzia ła wprost: cze mu nie. Wy -
sła ła nam li stę prze no śnych to a let
umiesz czo nych – na zle ce nie
urzę du – na te re nie mia sta.
Oprócz lo ka li za cji wska za nych
przez czy tel nicz kę wy mie ni ła ko -
lej ne: pę tla na Osie dlu Mło dych,
Da lio wa, Wy szyń skie go (przy Tar -
go wej), Le gio no wo Przy sta nek,
Kró lo wej Ja dwi gi (przy bo isku
i pal cu za baw), Pia ski: park
w oko li cach Kau flan du oraz
pod wia duk tem przy ram pie. Ra -
zem trzy na ście.

– Oprócz te go w dni tar go we
czyn ne są to a le ty na pla cu hur -
to wym i na pla cu środ ko wym.
Na czas trwa nia świąt (np. Świę -
to Zmar łych itp.) oraz przy du -
żych uro czy sto ściach za ma wia ne
są do dat ko we ka bi ny usta wia ne
w okre ślo nych miej scach. Lo ka -
li za cje wy bra ne by ły tak, aby ob -

słu gi wa ły punk ty mia sta o du -
żym na tę że niu ru chu – mó wi Ta -
ma ra Myt kow ska, rzecz nicz ka
ra tu sza.

Ty le w te ma cie ka bin prze no -
śnych. A co ze sta łą, miej ską to a -
le tą? Bę dzie. Gdzie? W Par ku
Zdro wia przy Are nie, któ ry wła -
śnie po wsta je. Jed nak nie ma co
cze kać na luk su sy, ja kie ma ją
wspo mnia ni by wal cy par ku
przy uli cy Sa ma ry tan ka na war -
szaw skim Tar gów ku

– Bę dzie to zwy kła, mu ro wa na
to a le ta – do da je rzecz nicz ka.

Czy nie bie skie ka bi ny to do bre
roz wią za nie, bo gwa ran tu ją ce
po żą da ną do stęp ność to a let
w wie lu re jo nach mia sta? A mo -
że god na kry ty ki jest zgo da urzę -
du na by le ja kość es te tycz ną na -
szych ulic?

Cze ka my na opi nie!
(wt)

List do „Echa”

Miasto upstrzone niebieskimi budami
� – To samowolka producenta, czy miasto płaci za niebieskie toi-toiki, porozstawiane
w najbardziej widocznych punktach miasta? – pisze do nas pani Karolina. – Szkaradne,
wiecznie tymczasowe. Po prostu szpecą nasze ulice – ocenia czytelniczka.

Toi-toi to dobre rozwiąznie czy lepiej budować trwalsze szalety?




