
W składzie kielczan zobaczymy
medalistów mistrzostw świata
między innymi Sławka Szmala,
Karola Bieleckiego, Michała Ju-
reckiego, Grzegorza Tkaczyka
oraz plejadę zagranicznych
gwiazd piłki ręcznej. Emocje gwa-
rantowane! Nasz zespół jest lide-
rem I ligi grupy A i pewnym kro-
kiem zmierza do PGNiG Superli-
gi. Konfrontacja lidera I ligi i mi-
strza kraju z pewnością będzie
ciekawa, chociaż faworyt tej po-
tyczki jest łatwy do wskazania.

„Echo” jako partner wspierają-
cy KPR Borodino Legionowo
rozdaje wejściówki na mecz!

Bilety otrzyma 20 osób, które
jako pierwsze prawidłowo odpo-
wiedzą na pytanie:

Ile spotkań w tym sezonie prze-
grał KPR Borodino Legionowo?
Odpowiedzi proszę przysłać na:
reklama@gazetaecho.pl.

Dodatkowo firma BDC-Bike
(sklep rowerowy przy Zegrzyń-
skiej 6) oferuje rabat 5%
dla każdego, kto dokona zakupu
w terminie od 27.02 do 15.03. Wy-
starczy podać hasło: KPR Borodi-
no Legionowo.

(red)
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Le gio now ska spół ka „PiR” wy -
stą pi ła do mia sta z pro po zy cją
wy bu do wa nia ga le rii han dlo wej
i ki na, po przez po więk sze nie
dzia ła ją ce go od lat „Ma xi ma”.

– Aby za pew nić miej sca par kin -
go we oraz wy god ny i bez piecz ny
do jazd od ul. So bie skie go, spół ka
chce wy dzie rża wić od mia sta
dział ki po ło żo ne przy uli cach Ja -
na III So bie skie go i Je rze go Si -
wiń skie go – czy ta my na stro nie
le gio no wo.pl.

W szyb kim tem pie, bo za le d wie
w cią gu dwóch lat, fir ma za mie rza
roz bu do wać ist nie ją cą ga le rię.
No wa, po łą czo na z obec nym bu -
dyn kiem ma po wstać na pu stej,
są sied niej dział ce. Co się tam
znaj dzie? Ko lej ne skle py i bu ti ki,
ale też ki no z czte re ma lub sze -
ścio ma sa la mi. Ich licz ba bę dzie
za le ża ła od ope ra to ra.

– To bę dzie je den, „po ła ma ny”
bu dy nek. Do te go, któ ry ist nie je,
do bu du je my dru gi. Bę dzie ki no
i ma ła ga stro no mia. Pro wa dzi my
roz mo wy ze skle pa mi, pó ki co
jed nak obo wią zu je nas ta jem ni ca
han dlo wa. Za pew niam, że bę dą
tu skle py, ja kich w Le gio no wie
bra ku je, miesz kań cy w koń cu nie
bę dą mu sie li jeź dzić do ga le rii
w War sza wie – mó wi Piotr Ra dzi -
kow ski, pre zes PiR.

Więk sza ga le ria to też wię cej
sa mo cho dów po ru sza ją cych się
i par ku ją cych w oko li cy. Dla te go,
by unik nąć kło po tów z ko mu ni ka -
cją i od cią żyć dro gi osie dlo we, in -
we stor za pro po no wał wy bu do wa -
nie par kin gów dla oko ło 500 po -
jaz dów. Par kin gi te by ły by do stęp -
ne rów nież dla oko licz nych
miesz kań ców oraz klien tów od -
wie dza ją cych po bli skie tar go wi -

sko. Wjazd do przy szłej ga le rii
bę dzie znaj do wał się bez po śred -
nio od uli cy So bie skie go.

Pra ce pro jek to we ru sza ją peł ną
pa rą. Je śli wszyst ko pój dzie zgod -
nie z pla nem, bu do wa za cznie się
w przy szłym ro ku. Kie dy więc bę -
dzie my mo gli wy brać się do le gio -
now skie go ki na?

– Wszyst ko za le ży od po go dy.
Te go rocz na zi ma po ka za ła, że
mo żna bu do wać nie mal ca ły rok.
Za ło że nie jest ta kie: bu do wa i od -
da nie do użyt ku w cią gu pół to ra
ro ku – mó wi Ra dzi kow ski.

Spra wa bu do wy ki na wy wo ła ła
spo re za mie sza nie, po nie waż w za -
rzą dzie spół ki PiR (co po twier dza
Kra jo wy Re jestr Są do wy) są dwie
oso by o na zwi sku Pięt ka: Han na
i Da mian, a to – jak nie trud no

W Maximie będzie kino
� Wszystko wskazuje na to, że już za dwa lata w Legionowie powstanie kino. Radni
wyrazili zgodę na dzierżawę działek przy ul. Siwińskiego i Sobieskiego.

Gwiazdy piłki ręcznej
w Legionowie
� KPR Borodino Legionowo rozegra 3 marca
rewanżowe spotkanie w jednaj czwartej PGNiG Pucharu
Polski z mistrzem Polski KS Vive Tauron Kielce. Będzie to
przedsmak przyszłego sezonu, bowiem nasz zespół jest
na najlepszej drodze do powrotu do PGNiG Superligi.

dokończenie na stronie 2
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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

Do wy pad ku do szło ok. 21.00.
52-la tek prze cho dził przez to ry

mi mo opusz czo nych szla ba nów
i zo stał po trą co ny przez po ciąg

Ko lei Ma zo wiec kich ja dą cy w kie -
run ku Mo dli na. Zgi nął na miej -
scu.

Przy po mnij my – prze jazd
na Par ko wej zo sta nie zli kwi do wa -
ny, a w je go miej scu bę dzie zbu -
do wa na kład ka dla pie szych. Jed -
nak do cza su roz po czę cia prac
zo sta nie utrzy ma na mo żli wość
prze jaz du i przej ścia. Pra ce bu -
dow la ne ma ją się za cząć wio sną,
kład ka bę dzie kosz to wać oko -
ło 4,7 mln zł.

Tyl ko czy kład ka za stą pi zdro wy
roz są dek? Pew nie, że trud niej zgi -
nąć pod ko ła mi po cią gu idąc
nad nim. Ale sko ro wciąż zda rza -
ją się lu dzie, któ rzy igno ru ją
opusz czo ne za po ry – ile bę dzie
ta kich, dla któ rych wej ście
po scho dach sta nie się zbęd ną
stra tą cza su?

(red)

Zginął pod pociągiem
� W środę 18 lutego pod kołami pociągu na Parkowej
zginął mężczyzna.

Jed nym z nich mia ła być in we -
sty cja na ty łach mu zeum – jed nak
już wia do mo, że choć wcze śniej
za po wia da no tam bu do wę pa wi -
lo nu han dlo wo -usłu go we go, to
głów ną czę ścią bu do wy bę dzie
osie dle „Pro jekt Park”, przy któ -
rym pra ce ma ją się za koń czyć
w przy szłym ro ku.

Dru gi du ży punkt han dlo wy to
mi ni ga le ria han dlo wa przy Ze -
grzyń skiej. W grud niu wnio sek
o po zwo le nie na bu do wę wpły nął
do sta ro stwa, jed nak zo stał ode sła -
ny do in we sto ra, by ten wniósł po -
praw ki do pro jek tu. Co cie ka we
– w po bli żu jest już je den mar ket,
ma ło praw do po dob ne więc, by jed -
nym z na jem ców mia ła być por tu -
gal ska sieć han dlo wa. Zresz tą
sklep miał by zaj mo wać tyl ko par -
ter bu dyn ku – na pię trach ma ją być
ulo ko wa ne punk ty usłu go we i ga bi -

net le kar ski. Tu jed nak po zwo le nia
na bu do wę jesz cze nie wy da no
– trwa wno sze nie po pra wek.

Wresz cie trze cia in we sty cja
zwią za na z han dlem – ma być zlo -
ka li zo wa na tuż obok miej skie go
tar go wi ska. U zbie gu Kra siń skie -
go i So bie skie go po wsta je cen -
trum han dlo wo -usłu go we, któ re
ulo ku je się w par te ro wym bu dyn -
ku o po wierzch ni po nad 1200 me -
trów kwa dra to wych, z cze go po -
nad 800 me trów bę dzie słu żyć
wła śnie han dlo wi. Obok bu dyn ku
po wsta nie 45 miejsc par kin go -
wych. Któ ra sieć znaj dzie tu swo je
miej sce? Te go jesz cze nie wia do -
mo, choć, oczy wi ście, spe ku la cje
wśród miesz kań ców się po ja wia ją.

Jak miesz kań cy za pa tru ją się
na eks pan sję mar ke tów w Le gio -
no wie? Cze ka my na opi nie.

(red)

Przybędzie marketów
� W tym roku przybędzie w mieście
wielkopowierzchniowych sklepów. Powstaną nowe
pawilony handlowe.

zgad nąć – ro dzi na (żo na i syn) le -
gio now skie go rad ne go An drze ja
Pięt ki. Po wo dem plo tek i do my -
słów by ła za pro po no wa na ce na
dzie rża wy. Wia do mo już jed nak,
że PiR wy dzie rża wi grun ty od mia -
sta na 20 lat od płat nie, jed nak nie
za pier wot nie za pro po no wa ną
staw kę (czy li 1,13 zł za metr kwa -
dra to wy). Pre zy dent Ro man Smo -
go rzew ski za po wia da, że ce nę
dzie rża wy usta li rze czo znaw ca.

Sam An drzej Pięt ka pod kre śla,
że nie jest w za rzą dzie spół ki,
a w cza sie gło so wa nia wy szedł
z sa li.

AS

W Maximie będzie kino
dokończenie ze strony 1
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Od dziel ną ka te go rią są też
ama to rzy trun ków, któ rzy w oko -
li cach dwor ców zbie ra ją się
na piw ko i nie tyl ko. Pa sa że ro wie
ska rżą się, że wie czo ra mi nie czu -
ją się bez piecz ni. Do te go jesz cze
no to rycz nie psu ją się win dy – jak
ostat nio przy PKP Le gio no wo
Przy sta nek. Przez kil ka dni nie
mo żna by ło z niej ko rzy stać, do -
pie ro po mo ni tach stra ży miej -
skiej i miesz kań ców PKP Pol skie

Li nie Ko le jo we przy sła ły kon ser -
wa to ra, któ ry od blo ko wał wci -
śnię ty przez ko goś w ka bi nie przy -
cisk „Stop”. Czy rów nie „szyb ko”
bę dą re ago wać po obej rze niu na -
gra nia wła sne go mo ni to rin gu?

We dług za pew nień rzecz ni ka
PKP PLK Ma cie ja Dut kie wi cza,
na przy stan kach ko le jo wych
w Le gio no wie ka me ry za wi sną
jesz cze w tym ro ku.

(wt)

Na przystankach
PKP będą kamery
� Windy na legionowskich przystankach kolejowych
notorycznie padają ofiarą ataków wandali, którzy
równie ochoczo psują, co ozdabiają okoliczne przejścia
podziemne bazgrołami udającymi graffiti. Niebawem
nagrają ich kamery.

Na stęp ca nad ko mi sa rza Paw ła
Pia sec kie go – któ ry prze szedł
na eme ry tu rę – wcze śniej był sze -
fem KPP w Sta rych Ba bi cach. Le -
gio no wia nie mo gli go po znać
pod czas do rocz ne go pod su mo wa -
nia pra cy po li cji, któ re mia ło
miej sce 11 lu te go w ra tu szu.

A pod su mo wa nie po ka zu je, że
we dług po li cyj nych sta ty styk jest
bez piecz niej, niż by ło w ro -
ku 2013. Co praw da wzro sła licz -
ba kie row ców przy ła pa nych
na jeź dzie „po kie li chu” (by ło ich
w 2014 ro ku 323, rok wcze śniej
– 244), ale licz ba prze stępstw spa -
dła. – W 2014 ro ku stwier dzo no
o 461 prze stępstw mniej. W 2013
r. by ło ich 2898, a w ro ku 2014 r
– 2437 – twier dził nad ko mi sarz
Krzysz tof Ka pu ściń ski, szef pio nu
kry mi nal ne go w KPP Le gio no wo.

Wspo mi na li śmy, że pi ja nych
kie row ców schwy ta no wię cej, ale
ogól na ten den cja jest ta ka, że
na dro gach po wia tu jest spo koj -
niej. Wy pad ków w cią gu mi nio -
nych dwu na stu mie się cy na li czo -

no 51, mniej jest też kra dzie ży
i wła mań do sa mo cho dów. Ku le je
jed nak wy kry wal ność – tyl ko w co
pią tym przy pad ku spraw ca ta kie -
go prze stęp stwa jest sta wia ny
przed są dem. Naj cie kaw sze in ter -
wen cje? Aspi rant Emi lia Ku li gow -

ska, ofi cer pra so wy le gio now skiej
ko men dy, wspo mi na dwie. – Tra -
gicz ne wy da rze nie pod Kau flan -
dem, pod ko niec czerw ca ubie głe -
go ro ku. Mę żczy zna cię żko ra nił
no żem swo ją żo nę, a póź niej po -
peł nił sa mo bój stwo. To chy ba naj -
po wa żniej sza po li cyj na in ter wen -
cja ubie głe go ro ku. A dru ga jest
po zy tyw niej sza, choć za czę ło się
smut no: okra dzio no stra ża ków -
-ochot ni ków z Ka łu szy na. Skra -
dzio no pięć pił, spe cja li stycz ną
sie kie rę, sprzęt do wy wa ża nia

drzwi, no ży ce do cię cia dru tu,
agre gat prą do twór czy, pro stow nik
oraz te le wi zor, do dat ko wo zło -
dzie je spu ści li z ba ków stra żac kich
sa mo cho dów bli sko 300 li trów
ole ju na pę do we go i ben zy ny, któ -
re roz la no w re mi zie, by za trzeć
śla dy. A jed nak spraw cę uda ło się
zła pać a sprzęt od zy skać – ra buś
cze ka w aresz cie na pro ces.

Pla ny na ten rok
Jak zwy kle – ma być bez piecz niej.

In spek tor Per dion chce, aby w tym
ro ku na uli ce do pa tro li tra fi ło wię -
cej po li cjan tów, a ich współ pra ca
z lo kal ny mi wła dza mi ukła da ła się
rów nie zgod nie, co w 2014 ro -
ku. I nie bez po wo du – le gio now ska
po li cja otrzy ma ła od sa mo rzą dów
po nad 400 ty się cy zło tych, za co ku -
pio no no we ra dio wo zy i sfi nan so -
wa no słu żby po nadnor ma tyw ne.

Sta ty sty ki to jed no, a rze czy wi -
stość – dru gie. Cze ka my na opi -
nie o pra cy le gio now skich po li -
cjan tów.

(wt)

Dwa i pół tysiąca przestępstw w Legionowie
� Od kilku tygodni legionowskimi policjantami rządzi nowy komendant – inspektor
Waldemar Perdion.

Inspektor
Perdion chce, aby w tym
roku na ulice trafiło
więcej policjantów.

źródło: Facebook/ K
om

enda Stołeczna Policji



Pra ce za czną się za kil ka mie się -
cy – fir ma roz po czę ła sprze daż
przy szłych miesz kań. 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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

We dług wstęp nych za ło żeń
w cią gu dwóch lat na Pia skach sta -
nie dłu go ocze ki wa nia pły wal nia.
Bę dzie kosz to wa ła 15 mln zł. Jak
za po wia da ją wła dze, nie bę dzie to
pły wal nia ko mer cyj na a miej ska
– a ró żni cę od czu je my głów nie
w ce nie bi le tów. Za wstęp za pła ci -
my od kil ku do mak sy mal nie kil -
ku na stu zło tych. – Obiekt bę dzie
czyn ny od godz. 6 do 22, jed nak
mię dzy 8 a 15 bę dą z nie go ko rzy -
stać tyl ko szko ły – mó wi rad ny Pa -
weł Gła żew ski.

Ba sen po wsta nie przy „ósem ce”.
– Pia ski to bez sprzecz nie do bra lo -
ka li za cja: do oko ła wie le osie dli,
a do te go ma my tu te ren, któ ry na -
da je się pod tak du ży obiekt bez
ucią żli wo ści dla oko licz nych miesz -
kań ców. Wjazd ma być od ul. Pia -
sko wej, przed osie dlem. Ko rzy sta -
ją cy z ba se nu nie spo wo du ją za tem
do dat ko wych pro ble mów z par ko -
wa niem na osie dlu woj sko wym
– do da je rad ny.

Ja kie za da nia cze ka ją na ra zie
pro jek tan ta, a po tem wy ko naw cę?
Bu dy nek ba se nu ma być za pro jek -
to wa ny tak, aby mo żli we by ło
przej ście do nie go ze szko ły, dzię -
ki cze mu jej ucznio wie do trą łącz -
ni kiem do szat ni. Osob ne wej ście
prze wi dzia no dla grup zor ga ni zo -
wa nych do wo żo nych na na ukę
pły wa nia (uczniów in nych szkół).
Przy bu dyn ku znaj dą się par kin gi,
chod ni ki, a ta kże miej sca po sto jo -
we dla ro we rów, a na wet plac za -
baw i si łow nia ple ne ro wa.

No wy le gio now ski ba sen to
z pew no ścią nie aqu apark – bę dzie
bar dziej przy po mi nał pły wal nię
w Sta ni sła wo wie niż w Ja chran ce.
We wnętrz na niec ka spor to wa
o wy mia rach 25 m na 16,5 m się -
gnie 1,8 m głę bo ko ści.

– W tym ba se nie bę dzie wy pły -
ce nie na dwóch to rach do
0,9–1 m. To spe cjal nie dla dzie ci
i nie peł no spraw nych. Co wa żne:
bę dzie je mo żna re gu lo wać me -

cha nicz nie – wy ja śnia Pa weł Gła -
żew ski.

Ko lej na niec ka to już re kre acja
– do głę bo ko ści 75 cm, ze zje -
żdżal nią dla naj młod szych.
Oprócz te go za pla no wa no wan nę
z hy dro ma sa żem, bro dzik oraz
stre fę re lak su: sau nę su chą i mo -
krą, a ta kże gro tę sol ną i po -
miesz cze nie do ma sa żu. Trze ci
– ze wnętrz ny ba sen bu dzi naj wię -
cej kon tro wer sji, po nie waż urzęd -
ni cy za pla no wa li, iż nie bę dzie on
głęb szy niż 75 cm. Mo że się więc
oka zać, że bę dzie zbyt płyt ki dla
do ro słych. Uwa gi i po my sły bę -
dzie mo żna jed nak zgła szać
w póź niej szej fa zie – po wy ko na -
niu pro jek tów.

Zda niem urzę du rocz nie
na część pły wac ką bę dzie 166 tys.
wejść, na re kre acyj ną we wnętrz ną
– 219 tys., ze wnętrz ną – 40 tys. Du -
żo. Pły wal nia na Pia skach jest
z pew no ścią skro jo na na mia rę na -
szych mo żli wo ści. Ale czy po trzeb?

AS

Basen na Piaskach
� Trwają przygotowania do przetargu na wykonanie projektu pływalni
na Piaskach. To z pewnością nie aquapark.

O takim obiekcie mogliśmy tylko pomarzyć.
Wygląda na to, że w końcu się doczekamy

pływalni z prawdziwego zdarzenia

źródło: slow
ianka.pl

źródło: projektpark.pl

Poszukujemy
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać 
na adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna.





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:

27.II - 13.III

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

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

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

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Nie mal 400 tys. zł w tym ro ku
gmi na Ja błon na prze zna czy
na bu do wę oświe tle nia przy dro -
gach. Nie ule ga wąt pli wo ści, że
w nie któ rych miej scach jest ono
szcze gól nie po trzeb ne. Jed nym
z nich jest ul. Świę te go Woj cie cha
w Ja błon nie.

– Co ro ku z na dzie ją cze ka my
na pla ny bu dże to we, aż wresz cie
ktoś pój dzie po ro zum do gło wy
i zo sta nie za mon to wa ne oświe tle -
nie, któ re go nie ma na żad nej
z ulic osie dla przy cmen ta rzu. Jest
na praw dę nie bez piecz nie.
W krza kach czę sto po ja wia ją się
dzi ki. Po zmro ku strach przejść,
a prze cież ta uli ca łą czy się z Cho -
to mow ską, tę dy dzie ci cho dzą
do szko ły, a do ro śli na przy sta nek
– ska rży się czy tel nicz ka.

Nie ste ty w pla nach na ten rok
i pó ki co na na stęp ne la ta bu do wy
oświe tle nia na ul. Św. Woj cie cha
nie uję to. Dla cze go? Jej stan
praw ny nie jest do koń ca ure gu lo -
wa ny.

W 2015 ro ku wy ko na ne zo sta ną
pro jek ty oświe tle nia dla dzie wię -
ciu ulic, na sied miu po ja wią się
no we lam py. W tej wy li czan ce jest

m.in. ul. Przy le śna w Dą bro wie
Cho to mow skiej.

– To ja kaś pa ra no ja! Spe cjal nie
wy bra łem się na prze ja żdżkę
po tej oko li cy, że by zo ba czyć ko -
mu i do cze go po trzeb ne są tam
lam py. To cią gną ca się kil ka ki lo -
me trów dro ga w le sie, a na jej
koń cu je den dom! – na pi sał
w ma ilu do re dak cji czy tel nik.

Rze czy wi ście, od cho dzą ca
od ul. Li po wej Przy le śna to wą ska
dro ga, na czę ści po kry ta as fal tem.
Bie gnie przez las. W miej scu,
gdzie do bra na wierzch nia się koń -
czy, sto ją dwa do my, je den spra -
wia wra że nie nie użyt ko wa ne go.
Dla cze go wła śnie tam wła dze
gmi ny chcą po sta wić la tar nie?

– Bu dżet na 2015 rok był przy -
go to wa ny przez po przed nią pa nią
wójt. Rad ni oczy wi ście przed sta -
wia ją swo je pro po zy cje, jed nak
wnio ski, któ re prze ka za łem
do bu dże tu, nie zna la zły się w tym
pla nie. Sam je stem zwo len ni kiem,
aby be ne fi cjen ta mi gmin nych in -
we sty cji by ła jak naj więk sza gru pa
miesz kań ców, a nie jed nost ki, bo
wte dy trud no jest zna leźć ra cjo -
nal ne wy tłu ma cze nie ta kie go

przed się wzię cia. Na le ży do dać, że
w po przed nich la tach rów nież
dro gi by ły bu do wa ne w po dob -
nych oko licz no ściach, na to miast
tam gdzie by ła peł na za bu do wa
– wie lo krot nie nie wy ko ny wa ło
się nic. Mam na dzie ję, że ten
okres ma my już za so bą – mó wi
rad ny Ma riusz Grzy bek.

Co na to wszyst ko urząd gmi -
ny? – Wnio ski w spra wie bu do wy
oświe tle nia na uli cy Przy le śnej
w Dą bro wie Cho to mow skiej by ły
skła da ne od 2010 r. W 2014 r. wy -
ko na ny zo stał pro jekt oświe tle nia
tej uli cy, w tym ro ku je wy bu du je -
my. W bu dże cie gmi ny na 2015 r.
prze zna czo ne jest na to 40 tys. zł.
Uli ca Przy le śna jest dro gą do jaz -
do wą, czę sto wra ca ją nią dzie ci ze
szkół. Tak też mo ty wo wa li swo ją
proś bę miesz kań cy skła da ją cy
wnio ski – tłu ma czy Mi chał Smo -
liń ski z urzę du gmi ny w Ja błon -
nie.

Nie ma w gmi nie Ja błon na
miejsc, któ re bar dziej po trze bu ją
od po wied niej daw ki świa tła – po -
za sło necz nym? Cze ka my na gło -
sy i opi nie czy tel ni ków.

AS

Jabłonna stawia latarnie w lesie
� Niezmiennie egipskie ciemności na osiedlu przy cmentarzu i nowe latarnie
w środku lasu – to tegoroczne plany gminy Jabłonna na poprawę bezpieczeństwa
na lokalnych drogach.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Jak wia do mo, pra ce bu dow la ne
zo sta ły prze rwa ne przez wy ko -
naw cę, a mia sto ze rwa ło kon trakt
z fir mą. Po in wen ta ry za cji pla cu
bu do wy Le gio no wo przy stą pi ło
do wzno wie nia ro bót – po wpro -
wa dze niu zmian do pro jek tów
roz pi sa no prze targ na do koń cze -
nie in we sty cji.

Pra ce ma ją się roz po cząć naj szyb -
ciej jak to mo żli we od roz strzy gnię -
cia prze tar gu – ter min skła da nia
ofert mi ja 31 mar ca te go ro ku. – Za -
kła da jąc, że nie bę dzie pro te stów,
zwy cięz ca po stę po wa nia bę dzie miał
dwa na ście mie się cy – mó wi Ta ma ra
Myt kow ska, rzecz nicz ka urzę du
mia sta. – Sa ma bu do wa bę dzie po -
dzie lo na na eta py, któ re ma ją być
zgod nie z har mo no gra mem go to we,
za nim zo sta nie do pię ta ca łość.

Ja kie to eta py? Naj szyb ciej po -
wsta nie przej ście pod ziem ne: pla -
no wo w cią gu ośmiu mie się cy.
W tym sa mym cza sie do koń czo ny
ma być bu dy nek ga ra żu (bu dow ni -
czy bę dą mu sie li się upo rać z za -
mknię ciem sta nu su ro we go w szes -
na ście ty go dni). Dzie sięć mie się cy
od wej ścia na bu do wę do użyt ku
ma być przy go to wa ne po łą cze nie
dro go we Po lnej z Pia sko wą, a fi -
nal nie, 52 ty go dnie od pod pi sa nia
umo wy, skoń czą się pra ce
przy dwor cu – póź niej przyj dzie
czas na od bio ry tech nicz ne, na któ -
re urząd mia sta re zer wu je mie siąc.

Za tem obec na praw do po dob na
da ta, w któ rej Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne za cznie ob słu gi wać pod -
ró żnych to maj 2016.

(wt)

Dworzec na lato 2016 r.
� Prace przy budowie Centrum Komunikacyjnego
w Legionowie skończą się najwcześniej w kwietniu 2016
roku, a skorzystać z niego będzie można co najmniej
miesiąc później.

52 tygodnie od podpisania umowy, skończą się prace
przy dworcu
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Na pre zen to wa nych przez nas
zdję ciach, za udo stęp nie nie któ -
rych dzię ku je my Mu zeum Hi sto -
rycz ne mu w Le gio no wie, mo żna
by ło zo ba czyć naj bar dziej zna ne
i uczęsz cza ne rów nież dziś miej -
sca, ta kie jak sta cja ko le jo wa i ry -
nek. Ze wzglę du na mi li tar ną
prze szłość mia sta za cho wa ło się
ta kże mnó stwo sta rych fo to gra fii
pre zen tu ją cych sta cjo nu ją ce tu
gar ni zo ny: nie tyl ko pol ski, ale też
ro syj ski i nie miec ki. A ja kich
zdjęć nie ma w zbio rach Mu zeum
Hi sto rycz ne go?

– Naj więk szą stra tą jest brak fo to -
gra fii przed sta wia ją cych sy na go gę,
wy bu do wa ną w la tach 30-tych XX w.

przy ul. Ja giel loń skiej – mó wi dy rek -
tor dr hab. Ja cek Szcze pań ski. – Nie
ma my zdjęć ani z ze wnątrz bu dyn ku,
ani z je go wnę trza.

Li sta luk w mu ze al nym ar chi -
wum jest znacz nie dłu ższa. Bra -
ku je fo to gra fii le gio now skich
szkół, zwłasz cza z okre su mię dzy -
wo jen ne go, choć za cho wa ły się
licz ne „zdję cia kla so we”. Nic
dziw ne go, że czę ściej my śla no
o udo ku men to wa niu za koń cze nia
ro ku szkol ne go niż ak tu al ne go
wy glą du bu dyn ku szko ły. Nie ma
ani jed ne go przed wo jen ne go
zdję cia re mi zy ochot ni czej stra ży
po żar nej i ko men dy po li cji, a ta -
kże in nych lo kal nych in sty tu cji.

Bra ku je fo to gra fii przed sta wia ją -
cych le gio now skie re stau ra cje,
skle py, za kła dy rze mieśl ni cze…
Słu cha jąc pre zen to wa nej przez
hi sto ry ka li sty mo żna na praw dę
po ża ło wać, że smart fo ny i In sta -
gram wy na le zio no tak póź no.
Gdy by na si dziad ko wie dys po no -
wa li współ cze sną tech no lo gią,
mu ze al ni cy mie li by pro ble my ze
zna le zie niem war to ścio wych zdjęć
wśród nie koń czą cych się pli ków.

Cie ka wym przy pad kiem jest
drew nia ny ko ściół św. Ja na Kan -
te go „na gór ce”.

– Po sia da my fo to gra fie wnę trza
ko ścio ła, ale brak jest zdjęć wy ko -
na nych z ze wnątrz, z oko li cy dzi -
siej szych ulic Kor dec kie go i Sko -
rup ki – mó wi Szcze pań ski. Dy rek -
tor na rze ka ta kże na brak fo to -
gra fii przed sta wia ją cych le gio -
now skie sta cje ko le jo we od stro ny
ul. Ko ściusz ki i na fa tal ną ja kość
zdjęć fa bry ki gu zi ków i hu ty szkła.

Ale cu da się zda rza ją. Być mo -
że ktoś z na szych czy tel ni ków
znaj dzie te go ty pu fo to gra fie
w ro dzin nym ar chi wum?

DG

Już nigdy nie zobaczymy dawnego Legionowa?
� Czytelnicy pytają nas, dlaczego od pewnego czasu nie publikujemy już starych
fotografii, przedstawiających najciekawsze miejsca Legionowa. Odpowiedź jest
bardzo prosta: bo jest ich jak na lekarstwo.

To wła śnie tam, pod nu me -
rem 3, stoi dom w sty lu za ko -
piań skim. Po wstał w 1928 ro ku
– zo stał zbu do wa ny dla ro dzi ny
ma jo ra Kon stan te go Ka mień -
skie go. Ma jor był ostat nim do -

wód cą Ba ta lio nu Ba lo no we go
– for ma cji, któ rej część sta cjo no -
wa ła w Le gio no wie. W cza sie
woj ny pol sko -bol sze wic kiej je -
go III Ba ta lion Ae ro nau tycz ny
był wcie lo ny do Dy wi zji Po mor -

skiej, a Ka mień ski – wte dy
w stop niu po rucz ni ka – prze jął
po zo sta wio ne w To ru niu przez
Niem ców urzą dze nia ba lo no we.
Do wód cą wojsk ba lo no wych był
od 1934 ro ku do 5 wrze śnia 1939
ro ku – to wte dy stra ty w sprzę cie
spo wo do wa ne nie miec ki mi ata -
ka mi na War sza wę sta ły się na ty -
le du że, że ba lo nia rze nie mo gli
już wy pa łe niać swo ich za dań.
Woj na obron na dla nich skoń czy -
ła się kil ka dni póź niej.

A wil la ma jo ra stoi do dzi siaj.
Po ka zu je, że jej wła ści ciel był
„na bie żą co” z tren da mi – ten wła -
śnie styl bu dow la ny był jed nym
z naj mod niej szych w mię dzy wo jen -
nej Pol sce, a przy oka zji – pierw -
szym sty lem na ro do wym w ar chi -
tek tu rze pol skiej. Obec nie mie ści
się tam Dom Dzien ne go Po by tu.

(wt)

Zakopane w Legionowie
� Z Legionowa do Zakopanego jest – w linii prostej
– 350 kilometrów. Ale dużo bliżej jest zakopiański dom
– wystarczy zajrzeć na Sowińskiego…





“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 
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Aż trud no uwie rzyć, ale spra wa
Stru żań skiej cią gnie się od wie lu
lat.

– Co ro ku to sa mo. Pro si my
urząd o wy ko na nie chod ni ka
wzdłuż ul. Stru żań skiej – po stro -
nie ist nie ją cych skle pów. Chod nik
jest, ale tyl ko po jed nej stro nie
i bra ku je pa sów. Wszy scy prze -
cho dzą na dru gą stro nę uli cy
w miej scach do te go nie prze zna -
czo nych, a Stru żań ską kie row cy
je żdżą bar dzo szyb ko – opo wia da
pan Da wid i pod kre śla, że wy bu -
do wa nie chod ni ka i wy zna cze nie
przejść dla pie szych roz wią za ło by
pro blem miesz kań ców kil ku ulic:
Kra ku sa, Ło kiet ka, Obroń ców
Lwo wa, Or ląt Lwow skich, Hyn ka.

Miesz kań cy są roz go ry cze ni
bez czyn no ścią urzęd ni ków, któ rzy
co ja kiś czas za pew nia ją, iż spra -
wą się zaj mą, tym cza sem nie
zmie ni ło się nic. – Pi sa łem
do urzę du mia sta i do władz wo je -

wódz twa. Mam wra że nie, ze
wszy scy mnie zby wa ją. W ostat -
nim pi śmie urząd za pew niał, że
in we sty cja zo sta nie zre ali zo wa na
pod ko niec 2014 lub na po cząt -
ku 2015. Ma my lu ty i jak zwy kle
nic się nie dzie je – de ner wu je się
czy tel nik.

Bu do wa chod ni ka wy da je się
spra wą ba nal ną i nie zbyt kosz tow -
ną. Gdzie więc le ży pro blem?
Oka zu je się, że od kil ku lat mia -
sto nie mo że do ga dać się w tej
kwe stii z za rząd cą jezd ni, któ rym
jest Ma zo wiec ki Za rząd Dróg
Wo je wódz kich. Te raz – jak twier -
dzą obie stro ny – do szli do po ro -
zu mie nia.

– Uda ło nam się zna leźć mo żli -
wość bu do wy chod ni ka przez
mia sto, mi mo iż to dro ga wo je -
wódz ka. Przy go to wa li śmy już pro -
jekt umo wy, któ ry zo stał prze sła -
ny do MZDW. Za pro po no wa li -
śmy też, że by pro jek tant roz wa żył

mo żli wość do pro jek to wa nia no -
wych przejść dla pie szych. Dla
jed ne go z nich nie zbęd ne bę dzie
prze su nię cie przy stan ku da lej
od skrzy żo wa nia. Na in nych od -
cin kach uli cy Stru żań skiej nie ma
za tok i au to bus za trzy mu je się
na jezd ni. Przy obec nej czę sto tli -
wo ści kur so wa nia au to bu sów i na -
tę że niu ru chu ko ło we go ta kie
roz wią za nie wy da je się być wy -
star cza ją ce – in for mu je Ta ma ra
Myt kow ska z le gio now skie go ra -
tu sza.

MZDW po twier dza, że urzę dy
wresz cie się do ga da ły. – Ak tu al nie
do pra co wy wa na jest treść po ro zu -
mie nia – mó wi Mo ni ka Bur don
z MZDW. – Na pod sta wie do ku -
men ta cji, któ rą przy go tu je urząd
mia sta, MZDW prze ka że pre fa -
bry ka ty do bu do wy chod ni ka.

Cze ka my za tem na ko lej ny ter -
min.

AS

Zmiany na Strużańskiej
� Dobra wiadomość dla mieszkańców okolic Strużańskiej: po latach (!)
papierologii i obietnic, wzdłuż tej niebezpiecznej ulicy zostanie
uzupełniony chodnik i pojawi się nowe przejście dla pieszych.

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 kież 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.

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

Cmentarz w Legionowie – tu już wzrok kamery nie sięga…



W War sza wie ist nie ją wy bie gi dla
psów – w par kach al bo na skwe rach
są wy dzie lo ne te re ny, na któ rych
czwo ro no gi mo gą do ka zy wać
do wo li. Są na ogół ogro dzo ne, więc
nie ma mo żli wo ści, by pies uciekł
czy też po ja wi ły się tam oso by po -
stron ne. Tra wa, pia sek, kosz na psie
od cho dy – czy li jak plac za baw, ty le
że dla zwie rząt. Czwo ro nóg mo że
po bie gać, za wrzeć no we psie zna jo -
mo ści, a wła ści ciel nie boi się, że
zwie rzak uciek nie al bo nie daj Bo że
ko muś zro bi krzyw dę. Sko ro mo żna
w War sza wie – dla cze go nie zro bić
cze goś ta kie go w Le gio no wie?

Po mysł po ja wił się na le gio now -
skim fo rum in ter ne to wym i wy wo -
łał po trzeb ną dys ku sję: czy ma my
w Le gio no wie miej sce, a przede
wszyst kim po trze bę, stwo rze nia
pla cu za baw dla psów? Miesz kań -
cy wska zy wa li ró żne po ten cjal ne
lo ka li za cje: dział ka na ro gu So bie -
skie go i War szaw skiej, te ren tar go -
wi ska (w dni nie han dlo we), park
im. Ja na Paw ła II – ka żda z nich
obar czo na uza sad nio nym „ale”.

– Z wy bie giem dla psów pro blem
jest ta ki, że mu siał by zna leźć się
w cen trum, gdzie nie ma od po wied -
nich te re nów, na ty le od da lo nych
od blo ków, by wy bieg nie prze szka -
dzał miesz kań com – mó wi Ta ma ra
Myt kow ska, rzecz nicz ka ra tu sza.
– W tej chwi li nie ma my pla nów
utwo rze nia ta kie go wy bie gu.

Po są siedz ku, na Bia ło łę ce psi
wy bieg utwo rzo no w par ku Hen -
ry kow skim. Nam po zo sta je nie -
ogra ni czo na prze strzeń oko licz -
nych la sów…

(wt)

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

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

KAMERY CCTV TEL. 690-950-150

·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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

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

Ogłoszenie drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

A może by tak wybieg dla psów?
� Każdy, kto ma w domu psa, musi go wyprowadzać. Pół biedy, jeśli to pekińczyk
czy inna rasa, której do szczęścia wystarczy spacer dookoła bloku, podczas którego
załatwi swoją potrzebę (a właściciel później posprząta). Co jednak mają robić ci,
których pies wymaga więcej ruchu?

Po sąsiedzku, na Białołęce psi wybieg utworzono w parku
Henrykowskim

Mieszkańcy
wskazywali różne
potencjalne lokalizacje:
działka na rogu
Sobieskiego
i Warszawskiej.






