
Przegląd gminnych plaż zaczy-
namy od Wieliszewa. Na wiosen-
ny spacer i letni odpoczynek war-
to wybrać się na plażę przy Osie-
dlu 600-lecia. Można na nią doje-
chać autobusami L9 i L10 z Le-
gionowa albo samochodem
– przy pętli autobusowej blisko
plaży jest parking.

– Zachęcamy do pozostawienia
samochodów w domowych gara-
żach i wybranie się na wycieczkę
rowerową – nie tylko z okolic, ale
również z Warszawy – chętni mo-
gą zabrać rower do pociągów
SKM: S9 (tylko w tygodniu) i S3
(również w weekend), wysiąść
w Michałowie-Reginowie a pozo-
stałą trasę przejechać rowerem
– mówi Weronika Dzięgielewska
z urzędu gminy w Wieliszewie.
Zapowiada też, że w tym roku bę-

dzie dodatkowa atrakcja – kino
pod chmurką na plaży. – Szczegó-
łów jeszcze podać nie mogę, ale
z pewnością seanse zorganizuje-
my w weekendy wakacyjne.

Nowości w Nieporęcie
1 maja rozpoczyna sezon Kom-

pleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Nieporęt-Pilawa. Tego dnia zosta-

ną oddane do użytku trzy nowe,
szerokie na niemal dwa i pół me-
tra, pomosty z 48 miejscami do cu-
mowania. Zmotoryzowani mają
do dyspozycji parking przy ul. Woj-
ska Polskiego 3 w Nieporęcie.
Do Kompleksu dojechać można
również autobusem linii 705.

Przy drugim z gminnych obiek-
tów, najbardziej popularnym
wśród amatorów słonecznych
i wodnych kąpieli – „Dzikiej pla-
ży” – jak co roku będzie funkcjo-
nował duży parking. Niestety,
dość dziki i z niezbyt łatwym wy-
jazdem na ruchliwą trasę, który
w sezonie z powodu tłumów chęt-
nych jest najczęściej zapełniony.

Rejsy w Serocku
Wiele atrakcji znajdziemy też

w gminie Serock. Tutaj jednak
na otwarcie sezonu musimy po-
czekać. Kąpielisko na plaży miej-
skiej w Serocku czynne będzie
w dwa ostatnie weekendy czerwca

Ruszaj nad Zegrze
� W majowy weekend szykuje się otwarcie sezonu nad Zalewem Zegrzyńskim. Gdzie
w tym roku warto skorzystać z dobrodziejstwa słońca i wody?
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Jest bar dzo mo żli we, że
do śmier ci kie row cy i pa sa żer ki

przy czy nił się pro za icz ny fakt:
nie za pię te pa sy. Po go da ta kże nie

by ła sprzy ja ją ca – śli ska jezd nia
i praw do po dob nie zbyt du ża
pręd kość ta kże ode gra ły tu swo ją
ro lę. Po li cja jed nak nie chce się
wy po wia dać na te mat przy czyn.
– Pro ku ra tu ra wciąż pro wa dzi
śledz two w tej spra wie – mó wi
rzecz nik le gio now skiej po li cji asp.
Emi lia Ku li gow ska. – Przy czy ny
wy pad ku są ba da ne przez bie głe -
go.

Ja kie by one nie by ły – kosz to -
wa ły ży cie 25-let nie go kie row cy
i o trzy la ta młod szej pa sa żer ki,
A ubie gły ty dzień na le gio now -
skich dro gach – za czę ty tra gicz nie
– nie na le żał do naj bez piecz niej -
szych: w cią gu świąt od no to wa -
no 10 ko li zji i za trzy ma no czte -
rech pi ja nych kie row ców. Po li cja
na ło ży ła też po nad set kę man da -
tów: głów nie za nad mier ną pręd -
kość, nie za pię te pa sy wła śnie
i nie bez piecz ne wy prze dza nie.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

oraz co dzien nie w wa ka cje w go -
dzi nach 10.00–18.00.

Do pie ro w czerw cu bę dzie mo -
żna za tem wy po ży czyć ka jak, ro -
wer wod ny i ro wer miej ski.

Od 1 ma ja na to miast mo że my
wy pły nąć w rejs po Za le wie Ze -
grzyń skim i Na rwi. – Z se roc kie go
mo lo od pły wa sta tek Al ba tros (pły -
wa od ma ja do paź dzier ni ka) na le -
żą cy do Że glu gi Ma zo wiec kiej. Jed -
nost ka ta od po cząt ku czerw ca
do koń ca sierp nia za pra sza na 45-
mi nu to we rej sy – w so bo ty i nie -
dzie le star tu je my o godz. 11,12 i 13.
Bi le ty ku pu je się u ka pi ta na bez po -
śred nio przed rej sem – mó wi Be ata
Rosz kow ska z se roc kie go ra tu sza.

Do Se roc ka naj ła twiej do je chać
sa mo cho dem. Par kin gi znaj du ją się
przy pla ży, na ryn ku i uli cach do jaz -
do wych oraz przy głów nych uli cach
mia sta. War to jed nak zwró cić uwa -
gę na bo ga tą sieć – po nad 86 km
– ozna ko wa nych szla ków pie szo -ro -
we ro wych, któ re pro wa dzą przez
trzy re zer wa ty przy ro dy, te re ny
chro nio ne go kra jo bra zu oraz nie -

opo dal se roc kich za byt ków i obiek -
tów hi sto rycz nych. Do mia sta mo -
żna do je chać też au to bu sa mi li nii
da le ko bie żnych, któ re wy ru sza ją
z Dwor ca Au to bu so we go War sza -
wa Za chod nia (ko lej ne po pu lar ne
przy stan ki to np. Dwo rzec Gdań ski
i Plac Sta rzyń skie go).

Trzy ofia ry Za le wu
Za rów no w Wie li sze wie, Nie -

po rę cie, jak i w Se roc ku nad bez -
pie czeń stwem pla żo wi czów czu wa
le gio now skie Wod ne Ochot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we, obec nie
w peł nej go to wo ści do roz po czy -
na ją ce go się se zo nu. – Dy żu ru je -
my ca ły rok. Po za se zo nem funk -
cjo nu je przy naj mniej jed na za ło -
ga skła da ją ca się z mi ni mum
trzech ra tow ni ków. La tem, wy po -
sa że ni w 11 ło dzi mo to ro wych,
po dusz ko wiec i dwa sa mo cho dy
ra tow ni cze, ma my do dys po zy cji
kil ka za łóg, w su mie oko ło 20
osób – mó wi pre zes Krzysz tof Ja -
wor ski. W po przed nim se zo nie
w Za le wie Ze grzyń skim uto nę ły
trzy oso by.

AS

dokończenie ze strony 1

Ruszaj nad Zegrze

Tragiczny tydzień na legionowskich drogach
� Dwie osoby zginęły a jedna została poważnie ranna w wypadku, do jakiego
doszło rano 1 kwietnia na ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie.

W Wieliszewie plaża jest przy Osiedlu 600-lecia
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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
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Bu do wa ne przez Pol ską Aka -
de mię Na uk Cen trum Ener gii
Od na wial nej w Ja błon nie – jak
sa ma na zwa wska zu je – bę dzie
miej scem, w któ rym na ró żne
spo so by bę dzie po zy ski wa na oraz
pro mo wa na eko ener gia. Cen trum
bę dzie ba zą la bo ra to ryj ną wy ko -
rzy sty wa ną do pro wa dze nia ba -
dań. Znaj dą się tam wszel kie mo -
żli we źró dła wy twa rza nia eko lo -
gicz nej ener gii, a tę mo żna po zy -

skać ze słoń ca, wia tru, spa la nia
bio ma sy, pomp cie pła czy ogniw
pa li wo wych. Wśród licz nych urzą -
dzeń nie mo gło za brak nąć wia tra -
ka. A to bu dzi wie le kon tro wer sji
– szcze gól nie wśród miesz kań ców
osie dla Raj ska Ja błoń.

– Nie wy obra żam so bie te go.
Do tej po ry by ło spo koj nie i ci -
cho, a te raz ma się to zmie nić.
Prze cież wszy scy wie dzą, że elek -
trow nie wia tro we po wo du ją ucią -

żli wy ha łas, więc za rów no miesz -
kań cy po bli skich dom ków jed no -
ro dzin nych jak i my, z osie dla
Raj ska Ja błoń, nie bę dzie my mo -
gli nor mal nie funk cjo no wać w ta -
kim są siedz twie – tłu ma czy czy -
tel nicz ka i pod kre śla, że z miesz -
kań ca mi nikt nie kon sul to wał bu -
do wy wia tro wej elek trow ni
– a jest to prze cież nor mal na
prak ty ka w przy pad ku in we sty cji
ko mer cyj nych.

Czy rze czy wi ście dzia ła nie wia -
tra ka mo że oka zać się ucią żli we?
– Ener gia elek trycz na po zy ski wa -
na z wia tru jest uwa ża na za „eko -
lo gicz nie czy stą”, jed nak nie jest
cał ko wi cie wol na od emi sji i in -
nych od dzia ły wań na śro do wi sko.
Z czyn ni ków mo gą cych mieć
wpływ na zdro wie są m.in. efek ty
aku stycz ne i optycz ne, ge ne ro wa -
ne przez ob ra ca ją ce się tur bi ny.
Czy tak bę dzie w przy pad ku Ja -
błon ny? Trud no po wie dzieć – mó -
wi rad ny Ma riusz Grzy bek. Pod -

kre śla też, że Cen trum Ba daw cze
PAN za sto su je roz wią za nia speł -
nia ją ce naj wy ższe wy ma ga nia ja -
ko ścio we. – Ro zu miem miesz kań -
ców i ich oba wy. Pro te sty w Pol -
sce głów nie do ty czą du żych prze -
my sło wych si łow ni wia tro wych
oraz farm wia tro wych, któ re w Ja -
błon nie nie po wsta ną. W Cen -

trum Ba daw czym PAN za sto so -
wa ne bę dą tyl ko dwie mi kro tur bi -
ny, któ rych wpływ na otocz nie bę -
dzie naj praw do po dob niej nie wiel -
ki. Jed nak ka żda bu do wa te go ty -
pu urzą dzeń po win na być po prze -
dzo na ba da nia mi śro do wi sko wy -
mi, któ re jed no znacz nie to okre -
ślą – do da je.

Przed sta wi cie le Pol skiej Aka -
de mii Na uk uspo ka ja ją miesz kań -
ców. Nie wiel ki wia trak nie bę dzie
ha ła so wał. – Za in sta lo wa ny wia -
trak jest ty po wej kon struk cji przy -
do mo wej. Prze zna czo ny jest
do pra cy w są siedz twie bu dyn ków
miesz kal nych. Jest on do pra co wa -
ny pod ką tem mi ni ma li za cji ha ła -
su oraz bez pie czeń stwa pra cy.
Wia trak jest wy po sa żo ny w peł ną
au to ma ty kę, któ ra za bez pie cza go
przed sil ny mi wia tra mi – mó wi
Piotr Do erf fer z gdań skie go in sty -
tu tu. Do da je też, że ce lem in sta -
la cji wia tra ka w ośrod ku PAN w
Ja błon nie nie jest pro duk cja prą -
du dla ce lów użyt ko wych lub ko -
mer cyj nych. Pro wa dze nie prac
ba daw czych cha rak te ry zu je się
tym, że ba da nia eks plo ata cyj ne są
krót ko trwa łe, a więk szą część cza -
su po świę ca się na mo dy fi ka cje
i prze bu do wy, w trak cie któ rych
wia trak po zo sta je wy łą czo ny.

AS

W Jabłonnie boją się wiatraka
� Instytut PAN w Jabłonnie to z pewnością prestiż dla gminy i powiatu, szansa
na promocję. Zachwyt mieszkańców szybko rosnącym w górę i nowoczesnym
obiektem minął w momencie, kiedy tuż obok pojawił się sporej wielkości wiatrak.
– Będzie hałasował! A poza tym nikt nas nie uprzedzał o tym pomyśle – protestują
mieszkańcy osiedla Rajska Jabłoń.

Zainstalowany
wiatrak jest typowej
konstrukcji przydomowej,
który jest przeznaczony
do pracy w sąsiedztwie
budynków mieszkalnych
– mówi Piotr Doerffer
z gdańskiego instytutu.
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Wszyst ko za czę ło się w 1921 ro -
ku, gdy do Le gio no wa prze nie sio -
no z Po zna nia Cen tral ne Za kła dy
Ae ro nau tycz ne, zaj mu ją ce się pro -
duk cją i re mon ta mi ba lo nów woj -
sko wych. W pierw szych la tach ist -
nie nia za kład zaj mo wał się głów nie
na pra wia niem po włok ba lo nów
z im por tu, do pie ro w 1924 ro ku
uru cho mił wła sną pro duk cję, już
pod na zwą Cen tral ne Za kła dy Ba -
lo no we. Naj więk sze suk ce sy przy -
szły jed nak pod ko niec lat 30-tych.

– W 1935 ro ku za kład od wie -
dził świa to wej sła wy pi lot i na uko -
wiec, pro fe sor Au gust Pic card,
gdzie za po znał się z taj ni ka mi
pro duk cji i do świad cze nia mi pol -
skich pi lo tów w lo tach na wy so -
kość – pi sze w „prze wod ni ku su -
biek tyw nym” pt. „Tra dy cja Ma -

zow sza. Po wiat le gio now ski” dy -
rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne go,
dr hab. Ja cek Szcze pań ski.
– W 1938 ro ku mjr Je rzy Ma zu -
rek i inż. Jó zef Pa czo sa za pro jek -
to wa li naj więk szy ba lon świa ta
– „Gwiaz dę Pol ski”.

Ba lon -gi gant miał wy star to wać
z Do li ny Cho cho łow skiej, wzbić
się na wy so kość 30 tys. m i po bić
tym sa mym re kord świa ta. Nie ste -
ty spło nął. Le gio now ska fa bry ka,
któ ra po now nie zmie ni ła na zwę
i sta ła się Wy twór nią Ba lo nów
i Spa do chro nów, pro du ko wa ła
nie tyl ko ba lo ny sta ra ją ce się o bi -
cie re kor dów. Mia ła w ofer cie ta -
kże pro duk ty na ry nek pry wat ny.
Kres przed się bior stwu po ło ży -
ła II woj na świa to wa, na szczę ście
nie na dłu go.

– Po woj nie re ak ty wo wa no
Warsz ta ty Re mon to we Spa do -
chro nów, któ re z cza sem prze -
kształ ci ły się w Za kła dy Sprzę tu
Tech nicz ne go i Tu ry stycz ne go
Avio tex – kon ty nu uje hi sto ryk.
– Dzia ła ły do 1998 r., sły nę ły
w ca łej Pol sce i na świe cie z pro -
duk cji spa do chro nów i na mio tów.
Do sko na ła ja kość wy ro bów spo -
wo do wa ła, że za kła do wi za pro po -
no wa no opra co wa nie i wy pro du -
ko wa nie wy po sa że nia dla al pi ni -
stów i pi lo tów ba lo no wych.

Rów no cze śnie trwa ły suk ce sy
spor to we pol skich ba lo nia rzy,
mo żli we dzię ki le gio now skiej wy -
twór ni: na przy kład w 1983 ro ku
Ste fan Mak ne i Ire ne usz Cie ślak
wy gra li na ba lo nie „Po lo nez” pre -
sti żo we za wo dy o Pu char im.
Gor do na Ben net ta. Po upad ku
ko mu ni zmu zno wu do szło
do wiel kich zmian.

Pod ko niec lat 90-tych Avio tex
zo stał sprze da ny pry wat ne mu in -
we sto ro wi, po zo stał jed nak naj -
więk szym pro du cen tem ba lo nów
i na mio tów w Eu ro pie. Zaj mu je
się ta kże pro duk cją kry ty ko wa -
nych za krzy kli wość form re kla -
my, ja ki mi są dmu cha ne „ścian ki”
i ba lo ny re kla mo we. Le gio now -
skie za kła dy ma ją się do brze, jed -
nak pre stiż, ja ki da wa ły mia stu, to
już hi sto ria.

DG

Pa ra doks? Nie ko niecz nie. Rad -
ni uchwa li li, że Ru pie ciar nia bę -
dzie go ścić na tar go wi sku miej -
skim w ka żdą pierw szą i trze cią
nie dzie lę mie sią ca mię dzy 8.00
a 14.00. W te dni ka żdy chęt ny
bę dzie mógł sprze da wać nie po -
trzeb ne już, a wciąż spraw ne za -
baw ki, ubra nia, na rzę dzia
i wszyst ko to, co za le ga w sza fach,
piw ni cach czy stry chach – nie pła -
cąc za swo je sto isko. Wa run ki są
dwa: stra gan nie mo że być więk -
szy niż 10 me trów kwa dra to wych,
a sprze da wa ne to wa ry nie mo gą
być nie le gal ne, nie bez piecz ne,
o nie przy jem nym za pa chu, nie do -
pusz czo ne do han dlu i eks po zy cji

na pod sta wie prze pi sów pra wa.
Nie mo gą to być ta kże ży we zwie -
rzę ta czy aryt ku ły spo żyw cze.

A dla cze go czę ściej? Nie ka żdy
chce lub mo że przy być na tar go -
wi sko oso bi ście, dla te go w in ter -
ne cie po wsta ła wir tu al na Ru pie -
ciar nia, któ ra dzia ła ca łą do bę,
bez przerw świą tecz nych czy wol -
nych so bót. Dzia ła już od dwóch
lat, gro ma dzi bli sko 5,5 ty sią ca
miesz kań ców Le gio no wa i oko lic
– cho dzi bo wiem o to, by mo żli wy
był od biór oso bi sty sprze da wa -
nych rze czy. Chęt ni do do łą cze nia
po win ni zaj rzeć na pro fil gru py
na Fa ce bo oku.

(red)

Rupieciarnia częściej
� Legionowski targ staroci, zwany „Rupieciarnią” będzie
działał dwa razy w miesiącu. A nawet codziennie.

Legionowo? To od balonów i spadochronów?
� Z czego słynie Legionowo? W ostatnich dniach: lepiej nie pisać. Dawniej:
z produkcji balonów.
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Ma ma Ja ni na, mistrz ma szy ny
do szy cia i jej dwie cór ki: Ka sia
i Mar le na, prze bo jem we szły
na lo kal ny ry nek, choć ni gdy nie
przy pusz cza ły, że szy cie la lek mo -
że być spo so bem na ży cie. Sta ło
się, od kie dy „Szma cian ko wy
dom” pod bił in ter net i nie zwy kle
chłon ny ry nek sty lo wych za ba wek.

Wszystko zaczęło się
od Marleny

– W pierw szej cią ży za czę łam
się in te re so wać pro duk ta mi dla
dzie ci, eko -za baw ka mi i in ny mi
ar ty ku ła mi wy stro ju dzie cię cych
po ko ików. Więk szość z do stęp -
nych pro duk tów by ła nie ste ty
kiep skiej ja ko ści chińsz czy zną,
a wzor nic two pol skie by ło bar dzo
ubo gie. Jak już coś ład ne go zna la -
złam, to ce na by ła „z ko smo su”,
bo to za zwy czaj pro dukt spro wa -
dza ny z za gra ni cy. Więc stwier dzi -

łam, że sa ma te rze czy uszy ję. Wy -
szu ka łam skle py z do brej ja ko ści
tka ni na mi i tak po wsta ły pierw sze
mi sie, szma cia ne la le, po ściel dla
cór ki – opo wia da Mar le na.

Po tem za czę ło się two rze nie
dla dzie ci zna jo mych i ro dzi ny.
W peł ni pro fe sjo nal na pro duk cja
roz po czę ła się do pie ro w mo men -
cie, kie dy do za ba wy włą czy ła się
ma ma, z za wo du po li graf pro wa -
dzą cy… za kład kra wiec ki. Po my -
słem szyb ko za ra zi ła się też Ka sia
i wspól nie za czę ły szyć za baw ki.
Za ło ży ły blo ga, po tem fan pa ge
na Fa ce bo ok -u.

– Naj faj niej sze, jak uda się
uszyć i po tem spodo ba się na szym
ma lu chom, któ re są naj lep szy mi
te ste ra mi za ba wek. Naj trud niej -
sze jest pierw sze szy cie, szcze gól -
nie skom pli ko wa nych wy kro jów
i do pra co wa nie wszyst kich szcze -
gó łów – mó wi Mar le na.

Pierw sze wy kro je wy szu ki wa ła
w ksią żkach i ga ze tach, te raz
wspo ma ga się in ter ne tem. Więk -
szość wzo rów mo dy fi ku je we dług
wła snych po my słów. Hi tem ostat -
nich mie się cy są wró żki. To one

cie szą się ogrom nym za in te re so -
wa niem dziew czy nek, a tym sa -
mym sta ły się ulu bio ny mi za baw -
ka mi ich twór czyń. Nie co od -
mien ny gust ma ma ma. Ona ko -
cha swo je lal ki ty pu Til da.

– To lal ka anio łek o cha rak te ry -
stycz nych oczach w po sta ci kro pek,
za ró żo wio nych po licz kach oraz nie -
pro por cjo nal nych cien kich i dłu gich
no gach oraz ra mio nach. W ka żdą
z nich ma ma wkła da mnó stwo wy -
sił ku i mi ło ści, nie ma dwóch ta kich
sa mych, po tem czę sto nie chce się
z ni mi roz sta wać – śmie je się Ka sia.

Pa sja po wo li za czy na się prze -
ista czać w spo sób na ży cie. Ma -
szy ny pra cu ją po kil ka na ście go -
dzin dzien nie. – Przy go to wu je my
się do otwar cia skle pu in ter ne to -
we go. Je ste śmy wła śnie w trak cie
two rze nia stro ny i no wych pro -
duk tów, już nie tyl ko szma cian ko -
wych za ba wek, ale i po ście li, ko -
cy ków i wie lu in nych ar ty ku łów
de ko ra cyj nych – mó wi Mar le na.

AS

Lokalne osobowości

Szmaciankowe cuda prosto z Legionowa
� Spod niezwykle sprawnych i delikatnych rąk trzech mieszkanek naszego miasta wychodzą szmaciankowe cuda, powoli podbijające internet
i serca najbardziej wymagających i wybrednych klientów – dzieci.

Stre et wor ko ut to nic in ne go, jak
tre no wa nie spraw no ści i si ły w ple -
ne rze, z wy ko rzy sta niem dra bi nek,
po rę czy i in nych przy rzą dów gim -
na stycz nych. Zdo by wa ją ca po pu -
lar ność na ca łym świe cie dys cy pli na
za go ści ła te raz do Le gio no wa.

W pro gra mie otwar cia m.in.
po kaz tre nin gu w wy ko na niu
Ghet to Wor ko ut Pol ska, wspól ne
ćwi cze nia dla dzie ci i do ro słych,
kon kur sy spraw no ścio we i po ra dy
die te tycz ne. (red)

Legionowo będzie miało swój Street Workout Park!
� A dokładniej – od 19 kwietnia. Tego dnia o 14.00 zostanie oficjalnie otwarty Street
Workout Park na terenie rekreacyjnym przy Królowej Jadwigi.

Tak wygląda profesjonalny sprzęt do street workoutu

źródło: G
hetto W

orkout Poland/ Facebook



O ile w ubie głych la tach ro we -
rów nie by ło zbyt wie le, w tym se -

zo nie wy po ży czal nia przy go to wa -
ła 94 jed no śla dy, w tym 13 dzie -

cię cych i 18 z fo te li ka mi dla dzie -
ci. Na miej scu mo żna też wy po ży -
czyć ka ski i ka mi zel ki od bla sko we.

Are na Le gio no wo uru cha mia
też punkt in for ma cji tu ry stycz nej
– na miej scu bę dzie mo żna do stać
ulot ki i fol de ry pre zen tu ją ce lo -
kal ne atrak cje tu ry stycz ne oraz
ma py szla ków ro we ro wych.

Ro we ry do stęp ne są bez płat nie
za oka za niem do wo du oso bi ste -
go. Wy po ży czal nia czyn na jest
od po nie dział ku do piąt ku mię -
dzy 8.00 a 18.00. W week en dy
– od 10.00 do 18.00, na to miast
pod czas wa ka cji (wy po ży czal nia
bę dzie dzia łać do paź dzier ni ka)
– do 20.00.

(red)

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

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

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

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

USŁUGI INNE
·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

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

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

DAM PRACĘ
·Zatrudnię brygady ciesielsko-zbrojarskie na
budowach w okolicach Warszawy. Kontakt:
23-661-33-86 lub sekretariat@pasat.neo.pl

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA
DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

10.04-24.04
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

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 sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ruszyła wypożyczalnia rowerów w Arenie
� Od początku kwietnia działa w Legionowie sezonowa wypożyczalnia rowerów.

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

Poszukujemy
praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Praktyka płatna



Za rząd Trans por tu Miej skie go
na ucza swo ich pa sa że rów re gu lar -
nie i tyl ko w kwe stiach pod sta wo -
wych: że ko bie tom w cią ży i se nio -
rom miej sca trze ba ustę po wać, że
na kie szon kow ców na le ży uwa żać,
a ga po wi czów po tę piać. Tym cza -
sem ame ry kań skie wła dze do strze -
gły ta kże ko niecz ność in nej edu ka -
cji: a gdy by tak po sta wić na wza -
jem ną uprzej mość i em pa tię?

Od po wied nie ta blicz ki już po -
ja wi ły się na no wo jor skich uli -
cach. Co mo żna na nich zna leźć?

Roz krok i no gi na sie dze niu
Przede wszyst kim – gra fi ki są

w dwóch to na cjach. Te z czer wo ny -
mi syl wet ka mi po ka zu ją, cze go nie
ro bić. Za tem jest mę żczy zna
w zna nym nam do brze roz kro ku
(co świad czy o tym, że trzy ma nie
sze ro ko ko lan to kwe stia ge ne tycz -
na, nie za le żna od sze ro ko ści geo -
gra ficz nej), jest oso ba je dzą ca fryt -
ki, z resz tą po sił ku roz ło żo ną

na sie dze niu obok (to wa rzy szy jej
na pis „To wa gon me tra, nie re stau -
ra cyj ny”) czy też wtło czo ny mię dzy
dwie syl wet ki mę żczy zna ob ser wu -
ją cy, jak są sie dzi ob ci na ją so bie pa -
znok cie czy po pra wia ją fry zu rę.

Zie lo ny mi po sta cia mi wska zu ją
za cho wa nia god ne po chwa ły i na -
śla do wa nia. Za tem jest tam za le -
ce nie, by trzy mać swój ba gaż
przy so bie, zdjąć ple cak
przed wej ściem do po jaz du
(w obu przy pad kach cho dzi o jak
naj lep sze wy ko rzy sta nie prze -
strze ni); proś ba o prze pusz cza nie
wy sia da ją cych czy ustę po wa nie
miej sca star szym, cho rym czy cię -
żar nym (no wła śnie – jak nic
Ame ry ka nie ścią gnę li ten kon -
cept od nas!) al bo za bie ra nie
swo ich śmie ci ze so bą. Wi dać też
i ta ką gra fi kę, gdzie lu dzi ki ma ją
w uszach słu chaw ki – bo prze cież
„urzą dze nia oso bi ste po win ny być
OSO BI STE” i nie ka żdy mu si

słu chać naj now szych prze bo jów
Week en du, Je rze go Po łom skie go
czy też in ne go Dim mu Bor gir ra -
zem z na mi.

A u nas?
U nas tych pro ble mów nie ma.

W War sza wie wszy scy sie dzą
grzecz nie i zbor nie, nikt nie trzy -
ma nóg na sie dze niach, ka żdy za -
cho wu je się uprzej mie i pro spo -
łecz nie. Tak przy naj mniej mo żna
są dzić po ak cjach Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go. Je dy ny pro -
blem, ja ki do ty ka pa sa że rów, to
kie szon kow cy – naj częst sze kam -
pa nie w au to bu sach czy tram wa -
jach to wła śnie te do ty czą ce bez -
pie czeń stwa. No, jesz cze po ja wia -
ją się kwe stie „bi le to we” – że „ka -
nar też czło wiek” na przy kład.
A ubie gło rocz na kam pa nia „Kie -
ru nek życz li wość” prze mknę ła
bez echa – ni ja ka i bla da jak po -
sta ci na jej pla ka tach.

A prze cież pro ble my w ko mu -
ni ka cji są iden tycz nie nie mal
wszę dzie – oso bi ście wi dzia łem
sy tu acje, kie dy pa sa żer ka tram -
wa ju na mięt nie pi ło wa ła szpo ny,
prze ry wa jąc to za ję cie tyl ko
na chwi lę na ostrzej szych skrę -
tach czy roz jaz dach, gdy woń
czosn ko we go so su z ke ba ba roz -
le wa ła się po ca łym au to bu sie czy
też ste laż ple ca ka bo le śnie wbi jał
się w lę dźwie pa sa że rów. Do za -

ka zów – ni by oczy wi stych, za pi sa -
nych w re gu la mi nach acz wciąż
mar twych – do dał bym jesz cze ta ki
o uży wa niu elek tro nicz nych pa -
pie ro sów. Mo że i nie są tak ucią -
żli we jak „ana lo go we”, ale śmier -
dzą po dob nie.

Nie ma się co oszu ki wać – bez
zde cy do wa nej ak cji, ja sno po ka -

zu ją cej jak na le ży się za cho wać
w da nej sy tu acji nie bę dzie od ze -
wu. Słu chasz gło śno mu zy ki? Je -
steś pro sta kiem. Nie ustę pu jesz
miej sca po trze bu ją cym? Cham.
Pi jesz pi wo w tram wa ju? Man dat.
Pro ste, rze czo we ko mu ni ka ty
prze ma wia ją naj le piej.

Wik tor To moń

Pasażer według ZTM
� W komunikacji nowojorskiej wystartowała właśnie kampania o nazwie „Courtesy
Counts”, co można przetłumaczyć jako „Liczy się uprzejmość”. Jej autorzy piętnują
pozornie błahe sprawy, z jakimi na co dzień spotykają się pasażerowie komunikacji
miejskiej. Warszawski ZTM nie widzi powodu wdrożenia takiej akcji u nas. Jednym
słowem – błyszczymy wzajemną uprzejmością!
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Grafiki z nowojorskiej komunikacji

źródło: w
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Nie któ re za byt ki prze cho dzą
ta kie me ta mor fo zy, że już po kil -
ku dzie się ciu la tach trud no wy -
obra zić so bie, że kry ją ja kąś hi sto -
rię. Spójrz my na bu dy nek
przy ul. Sło wac kie go 5. Na pierw -
szy rzut oka, są dząc z ko lo ry sty ki
i drew nia nych ele men tów, mo żna
po my śleć, że po wstał w pierw szej
de ka dzie XXI w. Po dłu ższym

przyj rze niu się do strze ga my, że
je go bry ła jest zu peł nie nie dzi siej -
sza i przy po mi na bu dow nic two
przed wo jen ne.

– Bu dy nek był sie dzi bą pierw -
sze go w Le gio no wie Ośrod ka
Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej – pi -
sze w ksią żce „Po wiat le gio now ski
Prze wod nik su biek tyw ny” dr hab.
Ja cek Szcze pań ski, dy rek tor Mu -

zeum Hi sto rycz ne go. – Zo stał
zbu do wa ny z drew na pod ko niec
lat 20-tych XX wie ku.

W bu dyn ku mie ści ła się ta kże
sie dzi ba ko ła Czer wo ne go Krzy -
ża, funk cjo nu ją ca rów nież pod -
czas II woj ny świa to wej. Do pie ro
w la tach 60-tych zo stał on ob ło żo -
ny bia łą ce głą.

DG

Trudno uwierzyć, że to ten sam budynek
� Nic nie wskazuje na to, że dom przy Słowackiego 5 ma prawie 90 lat.

Wy ró żnie nie przy zna ła ka pi tu ła
kon kur so wa za oświe tle nie, ja kie
wy ko na no przy oka zji re mon tu
So bie skie go, Par ko wej i Lwow -
skiej oraz skrzy żo wa nia Cyn ko wej
z Ale ją Le gio nów. Uzna nie zdo -
by ły też wi tra że wmon to wa ne
w la tar nie przy Pił sud skie go.

Kon kurs roz strzy gnię ty na tar gach
Świa tło 2014 ma ja ko głów ny cel
wska zy wa nie i na gra dza nie ta kich
roz wią zań, któ re wpły wa ją na miej ski

kom fort, a przy oka zji upo wszech nia -
nie war tych na śla do wa nia roz wią zań.

– Wszyst kie uli ce gmin ne w Le -
gio no wie ma ją swo je oświe tle nie
– przy po mi na Ta ma ra Myt kow -
ska, rzecz nicz ka urzę du mia sta.
– Je dy nie na po je dyn czych od cin -
kach nie ma la tar ni. A w tym ro ku
pla nu je my mo der ni za cję oświe -
tle nia ulicz ne go na czę ści Ge ne -
ra ła Bu ka i 1. Bry ga dy.

(wt)

Legionowo nagrodzone za oświetlenie
� Legionowo otrzymało drugą nagrodę w konkursie
„Najlepiej oświetlona gmina i miasto”.


